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zacznijmy od majowej okładki naszego miesięcz-
nika. Prawda, że ładna? I nie zrobił jej profesjonal-
ny fotograf, tylko uczestnik konkursu pt. Wiosna 
w obiektywie, którego organizatorem był Gminny 
Ośrodek Kultury w Leśmierzu. Dodam tylko, że kon-
kurs skierowany był do najmłodszych mieszkańców, 
dlatego już teraz możecie odpowiedzieć sobie Państwo 
na pytanie, jak zdolne dzieci i młodzież mieszkają na 
terenie naszej gminy!

Za kilka dni będziemy świętować Międzynarodowy 
Dzień Dziecka. Pozwolę sobie przywołać słowa wy-
bitnego lekarza i pedagoga Janusza Korczaka: „Kiedy 
śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Niestety, 
pandemia to trudny czas także dla najmłodszych. 
Zamknięci w domach, uczący się zdalnie, pozbawieni 
kontaktu z rówieśnikami oraz aktywności fizycznej, 
uczniowie przeżywają trudny czas. 

Wszyscy myśleliśmy, że koronawirus znacznie 
szybciej przejdzie do historii, niestety już drugi rok 
nie pozwala nam normalnie funkcjonować, a wielu 
naukowców zadaje sobie pytanie, czy powrót do 
normalności będzie w ogóle możliwy. Dlatego bądź-
my wyrozumiali dla naszych dzieci, nie tylko tych 
najmłodszych, pamiętając także, że okres dojrzewa-
nia rządzi się swoimi prawami i nie zawsze pozwala 
nastolatkowi spojrzeć na dany problem realizmem 
cechującym nas – dorosłych.

Każdy z nas był dzieckiem – beztroskim, uśmiech-
niętym, niebojącym się marzyć. Warto takie dziecko 
pielęgnować w sobie niezależnie od numeru PESEL, 
a 1 czerwca, pomimo natłoku „dorosłych” spraw 
i obowiązków, pozwolić sobie na chwilę wytchnienia 
i mówiąc językiem nastolatków „wrzucić na luz”. 

W wolej chwili, zachęcam do lektury majowego 
wydania naszego miesięcznika, gdzie znajdą Państwo 
informacje o realizowanych w najbliższym czasie in-
westycjach, relacji z obchodzonego w pandemicznej 
rzeczywistości Dnia Strażaka, przebiegu szczepień 
na Covid-19 czy genezy Leśmierza, a także obejrzeć, 

jakie urokliwe kadry wiosny uchwycili swoimi apara-
tami fotograficznymi i telefonami uczestnicy konkur-
su, o którym pisałem na wstępie. Co ważne, piękna 
nie trzeba szukać na drugim końcu świata, wystarczy 
dobrze rozejrzeć się wokół siebie. 

Pozdrawiam serdecznie  
Tomasz Komorowski 

Wójt Gminy Ozorków 
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5KONKURS!

Zamieszczamy przedostatni kupon konkursowy  
Nr 5. Zadaniem czytelników pragnących wziąć 
udział w losowaniu nagród konkursowych jest 
gromadzenie wszystkich kuponów. Dalsze infor-
macje – za miesiąc.

– Zarówno piłkarze, jak 
i sędziowie nie dysponują 
miejscem, w którym mogliby 
się przebrać lub odpocząć 
podczas rozgrywek. Problem 
potęguje się podczas zawo-
dów, które odbywają się przy 
niesprzyjających warunkach 
atmosferycznych. Na boisku 
we Wróblewie swoje me-
cze ligowe rozgrywają dwie 
lokalne drużyny, tj. Orzeł 
Wróblew i Sokół Skromnica. 
Pamiętajmy także o rozgryw-
kach organizowanych przez 
samorząd gminny – mówi 
Wójt Gminy Ozorków To-
masz Komorowski.  

Inwestycja polegać będzie 
na dostawie i montażu dwóch 

– Trasa planowanej budo-
wy drogi biegnie w śladzie 
istniejącej drogi o nawierzchni 
gruntowej. Ma ona głównie 

Czas na kolejną 
inwestycję drogową
73  266,00  zł  z  rządowego  Funduszu Rozwoju Dróg 
otrzyma nasza gmina na realizację zadania „Budowa 
drogi gminnej nr 120104E w Konarach”. Wybudowanie 
długo wyczekiwanego odcinka o długości 290 m znacz-
nie usprawni komunikację mieszkańców miejscowości 
Parzyce, skracając dojazd do drogi krajowej nr 91.

znaczenie lokalne i służy oko-
licznym mieszkańcom jako 
droga dojazdowa do pól, łąk 
i pastwisk. Niestety na całej 
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Boisko we Wróblewie 
doczeka się 
zaplecza socjalnego!

pawilonów z płyty warstwo-
wej z oknami o wymiarach 
35 m2 (7 m x 5 m). W tym 
celu teren, na którym staną 
pawilony zostanie utwardzony 
oraz przygotowane zostanie 
miejsce zakotwienia obiektu. 
Zadanie zostanie zrealizo-
wana do końca 2021 roku. 
Jego koszt szacowany jest na 
75 000,00 zł. 

*     *     *
Do konkursu ogłoszonego 

przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego 
wpłynęło 149 wniosków. 
Dofinansowanie otrzymają 
64 projekty na łączną kwotę 
4 milionów złotych. 

/Red./

Brak zaplecza socjalnego 
jest zmorą korzystających 
z  boiska  we Wróblewie 
piłkarzy  i  sędziów. Stare 
kontenery  ustawione na  terenie działki  spełniają  je-
dynie rolę magazynu. Niestety ich stan techniczny jest 
tak zły,  że większość kosztownego sprzętu, wykorzy-
stywanego podczas rozgrywek ligowych lub lokalnych, 
przechowywana jest w innym miejscu. Jednak w tym 
roku wszystko się zmieni za sprawą dotacji w wysokości 
35 000,00 zł na rozwój infrastruktury sportowej i rekre-
acyjnej w ramach programu „Infrastruktura sportowa 
Plus”, którą Gmina Ozorków otrzyma z Województwa 
Łódzkiego. 

jej długości w części jezdnej 
pasa drogowego występują 
koleiny i lokalne zagłębienia, 
a w czasie obfitych opadów 
atmosferycznych – w szcze-
gólności podczas wiosennych 
roztopów – droga staje się 
praktycznie nieprzejezdna – 

wyjaśnia Wójt Gminy Ozor-
ków Tomasz Komorowski. 

Wartość zadania szacowa-
na jest na ponad 146 000,00 
zł. O szczegółach realizacji 
inwestycji będziemy infor-
mować na bieżąco na łamach 
„Gminniaka”.               /Red./
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Kwietniowa sesja Rady Gminy Ozorków

Pierwsza uchwała dotyczyła przekazania środków finan-
sowych w wysokości 6 000,00 zł na Wojewódzki Fundusz 
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznacze-
niem na zadanie pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-
-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Zgierzu”. 

Podjęcie powyższej uchwały było odpowiedzią na prośbę 
Komendanta Powiatowego PSP w Zgierzu str. bryg. mgra inż. 
Pawła Malinowskiego skierowaną do władz Gminy Ozorków 
o rozważenie możliwości wsparcia finansowego Komendy 

Trzy uchwały były przedmiotem XXXIX sesji Rady Gminy 
Ozorków, która odbyła się 29 kwietnia br. w sali Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Leśmierzu. Poniżej przedsta-
wiamy krótki opis podjętych aktów prawnych. 

Powiatowej PSP w Zgierzu w zakresie 
wydatków dotyczących zakupu ciężkie-
go samochodu ratowniczo-gaśniczego, 
którego koszt całkowity to 1 200 000,00 
zł. Minimalny wkład własny wynosi 
150 000,00 zł, stąd apel władz zgierskiej 
komendy PSP do okolicznych samorzą-
dów oraz zakładów pracy z terenu powia-
tu zgierskiego o wsparcie tak ważnej dla 
bezpieczeństwa publicznego inwestycji. 

Drugi przyjęty akt prawny miał cha-
rakter zmieniający tegoroczny budżet 
Gminy Ozorków. W uchwale wprowa-
dzono zmiany w planie przychodów i wy-
datków oraz w wykazie zadań majątko-
wych (inwestycyjnych). Wśród licznych 
zmian zwiększono wydatki na szereg 
inwestycji związanych m.in. z moder-
nizacją wyposażenia technicznego pasa 
drogowego drogi gminnej nr 120119E 
w Skotnikach, przebudowa dróg gmin-
nych: nr 104188E Skromnica-Borszyn 
oraz nr 120123E w Opalankach, budową 
boiska szkolnego w Leśmierzu, a także 
przebudową Punktu Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych w Modlnej. 

Ostatni, podjęty na kwietniowej sesji 
akt prawny stanowiła uchwała zmie-
niająca wieloletnią prognozę finansową 
Gminy Ozorków na lata 2021-2033, 
będąca wynikiem zmian wprowadzonych 
do budżetu Gminy Ozorków na 2021 rok. 

*     *     *
Szczegółowy wykaz uchwał oraz ich 

treść dostępne są na stronie Biuletynu 
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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– Jak bumerang, także 
w Światowy Dzień Ziemi, 
powraca temat wywożonych 
do lasów, na pola czy gminne 
drogi śmieci, części samocho-
dowych czy odpadów budow-
lanych. W tym szczególnym 
dniu wraz z pracownikami 
Referatu Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa oraz pracownika-
mi gospodarczymi zorganizo-
waliśmy zbiórkę porzuconych 
odpadów – mówi Zastępca 

Wójta Gminy Ozorków Ma-
rian Lemański.  

Środowy ranek 22 kwiet-
nia br., Modlna, przedłużenie 
ul. Sienkiewicza w Sokolni-
kach-Lesie – to tutaj zajechał 
ogromny kontener, do którego 
zbierane są śmieci porzucone 
na prywatnych polach upraw-
nych, niewykorzystanych 
użytkach rolnych oraz drogach 
gminnych.

– Sokolniki-Las do nie-

22  kwietnia  obchodzony  jest Światowy Dzień Ziemi. 
Globalne ocieplenie klimatu, topniejące lodowce, po-
żary lasów, czy w końcu pandemia Covid-19 to skutki 
nadmiernej eksploatacji naszej plany. Jeśli nie ograni-
czymy nadmiernej konsumpcji, produkcji wyrzucanego 
na śmietnik pożywienia, a także nie zmienimy nawyków 
na pro-ekologiczne, za kilkadziesiąt lat życie na naszej 
planecie może stać się niemożliwe. Czy tego chcemy 
dla nas, naszych dzieci i wnuków?

Dbajmy o Ziemię
nie tylko podczas 
Jej święta!

dawna słynęły ze swojego 
zdrowotnego mikroklimatu. 
Chcemy, by tak pozostało, dla-
tego walczymy z niechlubnym 
nazywaniem Sokolnik-Lasu 
śmietnikiem gminy Ozorków 
– dodaje Elżbieta Szamałek, 
kierownik Referatu Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa, która 
wzięła udział w sprzątaniu 
dzikich wysypisk.

Jak zapewnia zastępca 
Wójta Gminy Ozorków Ma-
rian Lemański sprawa bez-
prawnego porzucania śmieci 
nie pozostanie bez odzewu.

– Na miejscu znaleźliśmy 
dokumenty z danymi osobo-
wymi, które zostały już prze-

kazane na ręce Policji. Trudno 
oszacować, ile gminny budżet 
będzie kosztować uprzątnięcie 
tych terenów, ale zapewniam 
Państwa, że niemało. Dbajmy 
o naszą Planetę, nie tylko pod-
czas Światowego Dnia Ziemi! 
Szanujmy też pracę osób, któ-

re zakasały rękawy i posprzą-
tały sterty zalegających nie od 
dziś śmieci – mówi zastępca 
Wójta Marian Lemański. 

Jak długo okoliczny teren 
pozostanie czysty? Może nie-
legalnie pozbywających się 
odpadów odstraszy kara finan-
sowa za bezprawne śmiece-
nie? Fotopułapki mogą w tym 
bardzo pomóc.              /Red./
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Tegoroczna pula nagród 
wniesie ponad 35 tysięcy zło-
tych. Zgłoszenia trzyosobo-
wych prezentacji Kół Go-
spodyń wiejskich oraz pracę 
konkursową należy przesłać do 

To najbardziej prestiżowe 
wyróżnienie dla firm z na-
szego regionu jest formą do-
cenienia i podziękowania 
dla przedsiębiorców osią-
gających najlepsze efekty 
ekonomiczne. Główną ideą 
konkursu jest uhonorowanie 
firm konsekwentnie promu-
jących pozytywny wizerunek 
łódzkiej przedsiębiorczości 
na arenie międzynarodowej, 
przyczyniających się do roz-
woju gospodarczego regionu 
oraz stanowiących wzór funk-
cjonowania dla innych.

Organizatorem Nagrody 
Gospodarczej Województwa 
Łódzkiego „Biznes na PLUS 
” jest Województwo Łódzkie. 
Zapraszamy do zgłaszania 

Konkurs kulinarny 
dla Kół Gospodyń 
Wiejskich 
„Bitwa Regionów”
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy 
w Łodzi przyjmuje zgłoszenia do największego konkursu 
kulinarnego skierowanego do KGW „Bitwa Regionów”. 
Tegoroczna, szósta edycja będzie odbywać się w wa-
runkach  trwającej  epidemii  Covid-19  i  podobnie  jak 
nasze życie, przeniesie się częściowo do przestrzeni 
wirtualnej, dlatego organizatorzy zapraszają uczestni-
ków do prezentacji potraw w formie multimedialnej. 

dnia 30 czerwca br. wyłącznie 
za pomocą formularza zgłosze-
niowego zamieszczonego na 
stronie www.bitwaregionow.
pl. 

Szczegółowe informacje 

Ruszył nabór do kolejnej 
edycji Nagrody Gospodarczej 
Województwa Łódzkiego 
„Biznes na PLUS”.

swoich kandydatur w 5 kate-
goriach:
l Świadomi w biznesie – 

Nagroda Publiczności
l Debiut Roku
l Lider Innowacji
l Eksportowy Produkt Roku
l Projekt Przyszłości

Udział w konkursie jest 
bezpłatny. Zgłoszenia należy 
dokonać wypełniając formu-
larz za pośrednictwem strony 
internetowej https://biznesna-
plus.lodzkie.pl/. Na zgłoszenia 
czekamy do 30 czerwca 2021 
r. Laureatów poznamy 28 
październik 2021 r. podczas 
Europejskiego Forum Gospo-
darczego.

Źródło: 
Województwo Łódzkie 

wraz z regulaminem znaleźć 
można na stronie www.bitwa-
regionow.pl. Warto odwiedzić 
profil Polska smakuje na porta-
lu społecznościowym Facebo-
ok. Wszelkie pytanie można 
także zgłaszać telefonicznie 

pod numerami telefonów: 
608 704 277 lub 42 636 53 26.

Zachęcamy do udziału 
w konkursie i liczymy na Koła 
Gospodyń Wiejskich z terenu 
naszej gminy!!!         

   /Red./
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Zakończyliśmy III edycję 
akcji społecznej organizo-
wanej przez Instytut Książki 
w Krakowie. 

S p o ś r ó d  w s z y s t k i c h 
uczestników akcji na szcze-
gólne wyróżnienie za syste-
matyczne odwiedzanie biblio-
teki wypożyczanie książek 
zasługują:
l Oskar i Inez Rospara
l Antoni Chrzanowski
l Lena i Nadia Kubczak.

Sam projekt ma charak-
ter ciągły, więc od wrześ-
nia zapraszamy kolejnych 
przedszkolaków. Kampania 
społeczna „Mała książka – 
wielki człowiek” przypomina 
o korzyściach wynikających 
ze wspólnego, rodzinnego 
czytania już od pierwszych 
miesięcy życia dziecka. Za-
praszamy serdecznie dzieci 
wraz z rodzicami do udziału 
w kolejnej edycji.

Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej w Leśmierzu

Mała książka – Wielki człowiek

Współczesny bibliotekarz 
musi być wielofunkcyjny 
i wielozadaniowy. Praca bi-
bliotekarza jest pracą, która 
nie polega tylko na wypo-
życzaniu książek i wydawa-
niu ich czytelnikom. Ludzie 
przychodzą do biblioteki nie 
tylko pożyczyć książki czy je 
oddać, ale również po to, by 
móc porozmawiać. 

Bibliotekarz to trochę psy-
cholog, na którego ramiona 
można zrzucić swoje proble-
my, podzielić się smutkami 
i radościami, pośmiać się, 
ponarzekać na męża, żonę, 
dzieci, polityków, rząd, rosną-
ce ceny wszystkiego… 

8 maja – Dzień 
Bibliotekarza 
i Bibliotek
Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek obcho-
dzony jest 8 maja od 1985 roku. Święto, zainicjo-
wane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 
od wielu  lat  rozpoczyna  Tydzień  Bibliotek  (8-15 
maja). Hasłem tegorocznej edycji jest „Znajdziesz 
mnie w bibliotece”. 

Słowem bibliotekarz jak 
gąbka – przyjmie wszystko, 
ale cóż: 

Zrobili cię bibliotekarzem 
[...]. Jesteś jak aptekarz, który 
lekarstwa i truciznę ma w ręku 
[...]. Książki są złe i dobre, 
i czytać je umieć trzeba [...]. 
Niejedna książka jako pomnik 
jest ważną, maluje czas, poję-
cia, a przecież niezdrową być 
może do czytania [...], trzeba 
ją chować, ale wiedzieć komu 
dać czytać. 

Józef Ignacy Kraszewski

Barbara Manista
Kierownik Gminnej 

Biblioteki w Leśmierzu
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Podczas zajęć dla najmłod-
szych opowiedziałyśmy o ro-
dzajach i gatunkach książek, 
wyjaśniłyśmy, dlaczego odgry-
wają one w naszym życiu tak 
ważną rolę oraz jakie są zasady 
korzystania z książek. Każde 
dziecko przyniosło swoją ulu-
bioną książeczkę i krótko o niej 
opowiedziało. Nasi mali czytel-
nicy dowiedzieli się, do czego 
służy zakładka oraz w jaki 
sposób należy naprawić znisz-
czoną książkę. Nie zabrakło 
także piosenek o książeczkach, 
zagadek i zabawy, polegającej 
na maszerowaniu z książką na 
głowie w rytm muzyki. Dzieci 
miały również za zadanie uło-
żyć książki od najmniejszej do 
największej. Na zakończenie 
zajęć wszyscy otrzymali nagro-
dę w postaci książeczki.

Uczniowie szkoły podsta-

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
„Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, 
puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem,
miłości dodaje skrzydeł, a trudowi ujmuje ciężaru,
w martwotę domu wprowadza życie, a życiu nadaje sens”
 Kornel Makuszyński 

23  kwietnia  obchodziliśmy Światowy Dzień  Książki 
i Praw Autorskich. Jest  to święto ustanowione przez 
UNESCO mające na celu promocję czytelnictwa oraz 
ochronę własności  intelektualnej. W  naszej  szkole 
uroczyste  obchody  tego wyjątkowego  dnia  przepro-
wadzone zostały na dwa sposoby. Dzieci z oddziałów 
przedszkolnych mogły wziąć udział w przygotowanych 
wspólnie przez p. Alicję Goślińską – bibliotekarza szkoły 
i p. Dorotę Stolarską – nauczyciela  języka polskiego 
zajęciach w bibliotece  szkolnej,  które miały na  celu 
kształtowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych 
dzieci. Natomiast uczniom klas I-VIII zaproponowały-
śmy udział w konkursach zorganizowanych we współ-
pracy z p. Justyną Pawlak – nauczycielem informatyki.

wowej wzięli udział w kon-
kursie plastycznym pod ha-
słem „Projekt nowej okładki 
ulubionej książki”, w którym 
wyróżniłyśmy dwie kategorie 
wiekowe: pierwsza – klasy 
I – III, druga – klasy IV-VI. Na-
tomiast uczniowie z klasy VII 
i VIII przygotowywali prace 
w ramach konkursu „Sleeveface 
– Portret z książką”. Głównym 
celem konkursów było zachę-
cenie dzieci i młodzieży do 
czytania książek, rozwijanie 
ich wyobraźni, kreatywności 
i twórczej, artystycznej wypo-
wiedzi. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim uczestnikom za 
udział w konkursach i gratulu-
jemy zwycięzcom.

Alicja Goślińska – 
bibliotekarz szkolny

Dorota Stolarska – 
nauczyciel języka polskiego
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Aplikuj.pl pragnie ogło-
s ić  konkurs ,  k tóry  jes t 
skierowany do wszystkich 
osób z województwa świę-
tokrzyskiego i łódzkiego. 
Oczywiście, na najlepszych 
czekają  nagrody:  kursy 
komputerowe(strefakursow.
pl), telefony komórkowe, ga-
dżety i książki. 

Wystarczy, że wypeł-
nisz formularz zgłoszenio-
wy https://www.aplikuj.pl/
konkurs-praca-na-dawnej-fo-

Udział wzięło 30 uczniów. 
Organizatorki, Alicja Gośliń-
ska, Dorota Stolarska i Justyna 
Pawlak, miały duży kłopot 
z wyłonieniem zwycięzców. 
Szczególnie efekt sleeveface 
był zaskakujący. 

Laureaci zostali poinfor-
mowani o wynikach pocztą 
elektroniczną. 

Prace można obejrzeć na 
wystawie przed szkolną bi-
blioteką.

Alicja Goślińska – 
bibliotekarz szkolny

Dorota Stolarska – 
nauczyciel języka polskiego

Podsumowanie konkursów z okazji 
Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 
w Szkole Podstawowej w Modlnej
Z okazji  Światowego Dnia Książki  i  Praw Autorskich 
ogłoszone zostały konkursy – plastyczny i fotograficzny. 
Zadaniem uczniów było wykonanie  „Projektu  nowej 
okładki ulubionej książki” oraz „Sleeveface – portretu 
z książką”. Prace przesyłane były online i oceniane na 
podstawie zdjęć. 

„Praca na dawnej fotografii” 
– konkurs dla osób 50+
Pamiętasz może  jakie były  realia pracy kilkadziesiąt 
lat temu? Stare maszyny, urządzenia i ubrania? Wyślij 
naszej  redakcji  zdjęcia,  gdzie widniejesz  na  swoim 
stanowisku pracy i walcz o nagrody.

tografii-zgloszenie, a w nim 
umieścisz maksymalnie 3 fo-
tografie związane z tematyką 
konkursu. 

Zdjęcia można wysłać sa-
memu, ale i za pośrednictwem 
osób trzecich. Wszystko od-
bywa się z wykorzystaniem 
Internetu w trosce o Wasze 
bezpieczeństwo. Na naszej 
stronie można poznać wszel-
kie szczegóły https://www.
aplikuj.pl/konkurs-praca-na-
-dawnej-fotografii.

Na Twoje zgłoszenie cze-
kamy do 4 czerwca 2021 
roku. Pomóż nam pokazać, 
jak bardzo różniła się praca na 
Twoim stanowisku od tej wy-

konywanej dzisiaj. Wspólnie 
pokażmy przyszłości narodu, 
jak to było za czasów ich ro-
dziców i dziadków!

Źródło: Aplikuj.pl
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W cyklu artykułów za-
mieszczanych w kolejnych 
numerach Gminniaka posta-
ramy się przekonać Państwa 
do konieczności poprawne-
go segregowania odpadów 
i sensu poddawania ich prze-
twarzaniu. Przez ostatnie 20 
lat ilość nagromadzonych 
odpadów zwiększyła się 
trzykrotnie, a zajmowana 
przez te odpady powierzch-
nia dwukrotnie. Natura sama 
nie poradzi sobie z „przetwa-
rzaniem”, ponieważ rozkład 
niektórych śmieci liczony 
jest w tysiącach lat.

Co zatem warto wiedzieć 
o recyklingu?
l Produkty powstałe 

z recyklingu można po-
nownie poddać temu 
procesowi. Większość 
materiałów, takich jak 

Co z tymi odpadami? 
Samouczek, czyli jak segregować śmieci

Co się kryje za zielo-
nym  trójkątem  złożo-
nym z trzech strzałek? 
Symbol recyklingu, bo 
o nim mowa, wskazu-
je na obieg zamknięty. 
Recykling  to  system 
czynności  i  procesów 
zmierzających  do  odzysku  i  ponownego wy-
korzystania  odpadów  komunalnych,  przy  jak 
najmniejszym zużyciu energii i eksploatacji su-
rowców nieodnawialnych. Jego podstawą jest 
właściwa segregacja odpadów, a następnie ich 
przetworzenie na nowe produkty i wykorzystanie 
w maksymalnym stopniu. 

metale, szkło, a nawet 
plastik można obrabiać 
wielokrotnie, bez zna-
czącej utraty jakości. Naj-
większą trwałość wśród 
surowców wtórnych wy-
kazują puszki aluminiowe 
i szkło, mniejszą papier.

l Produkty pochodzą-
ce z recyklingu nie są 
gorszej jakości. Dziś 
dysponujemy zaawan-
sowaną technologią po-
zyskiwania materiałów 
z recyklingu, w związku 
z czym znacznie popra-
wiła się jakość produk-
tów. Badania pokazują, 
że większość papieru 
z recyklingu spełnia dziś 
wysokie standardy jako-
ści, a szklane, plastikowe 
i metalowe pojemniki 
z zawartością surowców 
wtórnych nadają się do 
przechowywania żywno-
ści. Przykładem mogą być 
znane z telewizyjnych re-
klam wody mineralne 
w butelkach w 100% 
wykonanych z plastiku 
z recyklingu.

l Bądź świadomym kon-
sumentem. Kupuj tyl-
ko tyle, ile naprawdę 
potrzebujesz. Weź na 
zakupy torbę wielora-
zowego użytku. Unikaj 
produktów jednorazo-
wych i zbędnych opako-
wań. Wybieraj produkty 
w opakowaniach, które 
nadają się do recyklingu, 
albo są wykonane z ma-
teriałów biodegradowal-
nych. 

Referat Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa 

UG Ozorków

Część I 
– Drugie życie odpadów
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– Obecnie przygotowuje-
my się do procedury przetar-
gowej dla pierwszego etapu 
rozbudowy wodociągów, 
który obejmuje budowę oko-
ło 1 km nitki wodociągowej 
w miejscowościach Konary-
-Sierpów. Szacujemy, że 
realizacja tego odcinka wy-
niesie około 240 000,00 zł – 
mówi Wójt Gminy Ozorków 
Tomasz Komorowski.

Jeszcze w tym roku, po 
zgromadzeniu niezbędnej 
dokumentacji, ogłoszony 
zostanie przetarg na drugi 
etap zadania. Wodociąg zo-
stanie położony w miejsco-

Gmina Ozorków 
uzbraja tereny
Już wiadomo, na jaki cel zostaną przeznaczone środki 
finansowe w wysokości pół miliona złotych z Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych, które w ubiegłym 
roku  otrzymała Gmina Ozorków. Otóż  nasza  gmina 
będzie uzbrajać tereny w sieć wodociągową – zarówno 
tereny już zamieszkałe, które od kilkudziesięciu lat nie 
mają dostępu do gminnej sieci wodociągowej, ale też 
tereny planowane do  zagospodarowania.  Inwestycja 
znacznie wpłynie  na poprawę  komfortu  życia miesz-
kańców, poprawi bezpieczeństwo p.poż. oraz podniesie 
atrakcyjność terenów pod zabudowę mieszkaniową. 

wościach: Sokolniki-Parcela 
(dwa odcinki o łącznej dłu-
gości ok. 300 m), Sokol-
niki-Las, przy ul. Piaski 
Wróblewskie (ok. 240 m), 
Sokolniki, ul. Wrzosowa 
(ok. 530 m), Skotniki (ok. 
400 m) oraz Helenów (ok. 
140 m). 

Cała inwestycja prze-
widuje wybudowanie po-
nad 2,6 km wodociągów za 
kwotę 600 000,00 zł. O ko-
lejnych etapach inwestycji 
przeczytacie Państwo na 
łamach „Gminniaka”.

/Red./
fo

to
: 
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Kardynał Stefan Wyszyń-
ski urodził się 3 sierpnia 1901 
roku w Zuzeli, zmarł 28 maja 
1981 roku w Warszawie. 
Przed II wojną światową 
prowadził między innymi 
pracę społeczno-oświatową 
w Chrześcijańskich Związ-

Okolicznościowe lekcje 
historii poświęcone wydarze-
niom z kwietnia 1943 roku 
przeprowadziła w klasach 
ósmych oraz siódmej nauczy-
cielka historii pani Marzena 
Olczak. Uczniowie poznali 
bliżej genezę, przebieg oraz 
skutki powstania w getcie 
warszawskim. Obejrzeli oraz 
omówili przejmujący film 
„Muranów – Dzielnica Pół-
nocna” oraz animację przygo-
towaną przez Instytut Pamięci 
Narodowej „Nie było żadnej 
nadziei”. Zajęcia o powstaniu 
w getcie prowadzone były 
również dla wszystkich ucz-
niów naszej szkoły w ramach 
zajęć świetlicowych. 

Zwieńczeniem udziału 
w akcji było wykonanie żon-
kili – jednego z symbolów 
powstania w getcie warszaw-

Rok 2021 Rokiem Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego
28 maja 2021 roku obchodzić będziemy 40 rocznicę śmierci kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, a ponieważ Sejm RP rok bieżący ustanowił rokiem Prymasa 
Tysiąclecia, na łamach „Gminniaka” zamieszczamy kilka faktów z Jego życia.

kach Zawodowych i zorgani-
zował Katolicki Związek Mło-
dzieży Robotniczej. W czasie 
II wojny światowej był kape-
lanem szpitala powstańczego 
w Laskach i okręgu Żoliborz 
Armii Krajowej.

W 1946 roku został mia-

nowany przez Papieża Piu-
sa XII biskupem lubelskim, 
a w 1948 roku arcybiskupem 
gnieźnieńskim i warszawskim. 
Prymas Wyszyński był twórcą 
Jasnogórskich Ślubów Narodu 

Polskiego oraz inicjatorem 
obchodów Millenium – Ty-
siąclecia Chrztu Polski w 1966 
roku, które wzmacniały więź 
Narodu z Kościołem katoli-
ckim i przypominały o wiel-
kiej tradycji państwowości 
polskiej. Sprawował posługę 
Prymasa Polski do 1981 roku. 
Doczekał się powstania NSZZ 
„Solidarność”, a dzięki Jego 
zdecydowanemu wsparciu 
powstał zjednoczony związek 
rolniczy i zalegalizowany 
NSZZ Rolników Indywidual-
nych „Solidarność”.

Angażował się nie tylko 
w życie religijne, ale również 
w życie społeczne naszego 
Narodu zagrożonego demora-
lizacją i powojenną dewasta-
cją życia rodzinnego, brutalną 
ateizacją ze strony wojującego 
komunizmu, godzącego tak-
że w podstawowe swobody 
i wolności obywatelskie. Jako 
człowiek głębokiej wiary i mi-
łości do Kościoła i Ojczyzny 

szukał porozumienia z władzą. 
Gdy jednak działania władz 
PRL zagroziły prawom Koś-
cioła i wiernych – usłyszały 
one zdecydowane „Non pos-
sumus”! Prymas Polski został 
uwięziony. Stał się symbolem 
niezłomnej postawy sprzeci-
wu wobec zła.

Prymas Tysiąclecia w swo-
jej działalności kapłańskiej 
zwracał uwagę na przyro-
dzoną godność człowieka, 
z której wypływają wszelkie 
jego prawa. Był nie tylko 
głosicielem uniwersalnych 
wartości chrześcijańskich, 

ale także mężem stanu, który 
mawiał „Kocham Ojczyznę 
więcej niż własne serce”. 
Służył Polsce i występował 
w Jej imieniu, domagając się 
od komunistycznych władz 
poszanowania wolności reli-
gijnej i broniąc polskiej kul-
tury. Podkreślał konieczność 
zrozumienia znaczenia wolno-
ści Narodu, która dla każdego 
obywatela winna być wielkim 
dobrem i rzeczywistą wartoś-
cią. Wolność Narodu była dla 
Prymasa Tysiąclecia prioryte-
tem działalności kapłańskiej 
i społecznej. Swoje nauczanie 
kardynał Stefan Wyszyński 
opierał na człowieku, którego 
dobro powinno być centrum 
życia społecznego i gospo-
darczego każdej społeczności.

/Red./
Oprac. na podst. Uchwały 

Sejmu RP z dn. 27 listopada 2020 
r. w sprawie ustanowienia roku 
2021 Rokiem Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego

Akcja „Żonkile” 
w Szkole Podstawowej
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Modlnej aktywnie włączyli 
się w akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile” zorganizowaną 
przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Przypadająca 
19 kwietnia inicjatywa miała na celu upamiętnienie rocznicy 
wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego 
zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zara-
zem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej przez 
Niemców Europie. 

skim. Te żółte kwiaty przez 
wiele lat towarzyszyły ostat-
niemu przywódcy Żydowskiej 
Organizacji Bojowej, który 
przeżył dramat likwidacji 
getta. Do końca swojego życia 
w rocznicę powstania składał 
pod Pomnikiem Bohaterów 
Getta żonkile – jako symbol 
pamięci po poległych towa-
rzyszach. 

Rafał Nowak  
dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Modlnej 
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Na przełomie kwietnia 
i maja tego roku dowie-
dzieliśmy się o wielkim 
nieszczęściu, jakie spotka-
ło rodzinę Błachowiczów 
w Czerchowie. 29 kwietnia 
pokonała choroba druha 
Wojciecha Błachowicza, 
członka Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Czerchowie. 

Okrutny los nie oszczę-
dził wielodzietnej rodzi-
ny, ojciec pięciorga dzieci 
odszedł niespodziewanie 
w wieku 48 lat na wiecz-
ny spoczynek. Rodzinny 
dramat na tym się nie skoń-
czył, los nie oszczędził też 

zmarła w dniu poprzednim. 
Los doświadczył wszyst-
kich członków tej rodziny 
w niebywały sposób, a na 
uroczystości pogrzebowej 
widać było tłumy żałob-
ników – sąsiadów i znajo-
mych, jakże zaskoczonych 
tą przedwczesną śmiercią 
druha Wojciecha Błacho-
wicza. 

4 maja br. w modleń-
skiej świątyni mszę święta 
żałobną za spokój duszy 
zmarłego strażaka sprawo-
wał proboszcz Parafii pw. 
Bożego Ciała i Świętego 
Stanisława Biskupa i Mę-
czennika w Modlnej ks. 
Piotr Bratek. Po mszy świę-
tej w orszaku żałobnym nie 

Pogrzeb młodego strażaka
„Anielski orszak niech twą duszę przyjmie, 
Uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, 
A pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi, 
Aż przed oblicze Boga Najwyższego.
Niech cię przygarnie Chrystus uwielbiony, 
On wezwał ciebie do królestwa światła. 
Niech na spotkanie w progach Ojca domu 
Po ciebie wyjdzie litościwa Matka.”

bliskiej Mu osoby – matki, 
która w tak trudnej sytua-
cji podupadła zapewne na 
zdrowiu i po kilku dniach 
od śmierci syna również 
odeszła z tego świata.

Ludzie ze współczuciem 
zastanawiali się, dlaczego 
życie napisało tej znanej 
rodzinie z Czerchowa tak 
smutny i nieprzewidywalny 
scenariusz. Zapewne też 
bardzo trudno było wszyst-
kim członkom najbliższej 
rodziny, zwłaszcza żonie 
z dziećmi pójść w tę ostatnią 
drogę ze śp. Wojciechem, 
gdy wspomniana matka 

zabrakło druhów strażaków 
z jednostki OSP Czerchów. 
Część z nich poniosła trum-
nę z ciałem zmarłego kolegi 
na miejscowy cmentarz 
grzebalny, gdzie ks. Piotr 
Bratek przewodniczył cere-
moni pochówku. 

W tym czasie wybrani 
druhowie uruchomili stra-
żacką syrenę ręczną, która 
swym charakterystycznym 
głosem zawyła na cześć śp. 
Wojciecha Błachowicza. 
Nieco w oddali, słychać 
też było trębacza grającego 
pieśń żałobną na ostatnie 
pożegnanie. – Czołem Dru-
hu Wojciechu! 

Niech odpoczywają 
w spokoju.                        Pao
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Imponująca odwaga i siła 
woli zamordowanego św. Flo-
riana to odpowiedni wzór do 
naśladowania i przykład właści-
wej postawy strażackiej służby, 
a inaczej – trwanie w gotowo-
ści bojowej i bezinteresowna 
chęć niesienia pomocy bliźnim. 
Wielki Florian przyciąga od 
lat brać strażacką jak magnes 
i również w warunkach korona-
wirusowych ograniczeń, tego-
roczne obchody Dnia Strażaka 
zostały odpowiednio do sytuacji 
zaplanowane. Wzorem lat mi-
nionych delegacje ze sztanda-
rem z poszczególnych jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
maszerują przed ołtarze swoich 

świątyń, gdzie księża probosz-
czowie odprawiają w Ich inten-
cji msze święte.

Najwcześniej świętowanie 
naszych strażaków ochotników 
na cześć św. Floriana, miało 
miejsce w Modlnej, bo w dniu 
3 maja. Tam swoje uroczy-
stości przeżywali członkowie 
jednostek OSP z Czerchowa 
i Modlnej. W miejscowej świą-
tyni mszę świętą dla strażaków 
sprawował ks. proboszcz Piotr 
Bratek. 

Na wspólną modlitwę z na-
szymi ochotnikami OSP stawili 
się również, m.in.: Członek 
Zarządu Powiatu Zgierskiego 
Katarzyna Łebedowska, Wójt 
Gminy Ozorków Tomasz Ko-
morowski oraz Prezes Zarządu 
Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku OSP RP w Ozorkowie 
dh Władysław Sobolewski. 
Okazja była podwójna, bo aku-
rat w tym roku te dwie jednost-
ki – z Modlnej i z Czerchowa 
– obchodziły swoje jubileusze: 
OSP Modlna istnieje już 95 lat, 
natomiast OSP Czerchów nieco 
mniej, bo lat 75.

Łatwo więc się domyślić, 

Święto strażaków
Wszystkie świątynie na terenie gminy Ozorków otwierają 
swe podwoje  dla  druhów  strażaków na  św.  Floriana, 
a więc  gdy  nadchodzi  4 maja  –  obchodzimy  święto 
wszystkich strażaków w parafialnych kościołach. Nasi 
druhowie  strażacy  z  gminnych  jednostek OSP bardzo 
sobie  cenią  swego  patrona  św.  Floriana  – wielkiego 
męczennika  żyjącego w  czasach  rzymskich,  który  nie 
uląkł się cesarskich żołnierzy, by stanąć w obronie wiary 
chrześcijańskiej. 
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że tegoroczne strażackie święto 
w Modlnej przebiegało dość 
uroczyście, było okolicznoś-
ciowe kazanie poświęcone na-
szym ochotnikom ratownikom 
z OSP, komunia święta oraz 
przed błogosławieństwem ży-
czenia i upominki dla jubilatów. 
Najpierw ks. proboszcz Piotr 
Bratek jako duchowy gospodarz 
uroczystości wyraził swoje ser-
deczne myśli wobec strażaków 
i wdzięczność za społeczną 
pracę, również na rzecz modleń-
skiej parafii. Życząc wszystkim 
jubilatom pomyślności i opieki 
Matki Przenajświętszej – Kró-
lowej Polski, obdarował każdą 
jednostkę obrazem św. Floriana. 

Następnie druhów straża-
ków uhonorowali obecni na 
mszy świętej goście. Jednostkę 
z Modlnej reprezentował Prezes 
dh Dariusz Stańczyk, natomiast 
jednostkę z Czerchowa Wice-
prezes dh Marcin Furmaniak. 
Pani Katarzyna Łebedowska 
składała życzenia strażakom 
w imieniu własnym i Starosty 
Zgierskiego Bogdana Jaroty, 
załączając okolicznościowy 
list gratulacyjny wraz z upo-
minkiem. Wójt Tomasz Ko-
morowski w imieniu własnym 
i mieszkańców dziękował stra-
żakom za wieloletnią działal-
ność w pożarnictwie, a obecnie 
w dobie pandemii za przeciw-
działanie Covid-19. Składając 
życzenia Wójt nawiązał do 
ważnych okoliczności zbiegają-
cych się z jubileuszami naszych 
jednostek OSP: 230 rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
oraz 100-lecia istnienia organi-
zacji strażackiej OSP na terenie 
Polski. Na ręce przedstawicieli 
jednostek z Modlnej i Czercho-

wa trafiły też listy gratulacyjne 
oraz kosze ze słodyczami. 

Na zakończenie oficjalnych 
wystąpień głos zabrał Prezes 
Zarządu Oddziału Miejsko-
-Gminnego OSP dh Włady-
sław Sobolewski, który oprócz 
strażackich życzeń z okazji św. 
Floriana, wyróżnił zasłużonych 
druhów z Czerchowa i Modlnej 
odznakami. Największą “wy-
sługą lat” mogli się pochwalić 
w tym dniu długoletni strażacy 
z OSP Czerchów – dh Zdzi-
sław Karolak – 65 lat, dh Józef 
Bernadt – 50 lat i dh Edward 
Furmaniak – 50 lat.

W dniu następnym, tj. 4 
maja br. świętowała jednostka 
OSP w Leśmierzu i oczywiście 
mszę świętą w intencji miejsco-
wych druhów strażaków odpra-
wił proboszcz parafii Leśmierz 
ks. Paweł Pełka. W leśmierskiej 
świątyni miały również miejsce 
w tym dniu msze święte za spo-
kój duszy zmarłych niedawno 
strażaków tej jednostki – Pre-
zesa OSP Leśmierz Tadeusza 
Ewiaka i Wiceprezesa Grzego-
rza Grabarczyka. Również stra-
żaków z Leśmierza odwiedzili 
w dniu Ich święta Wójt Gminy 
Ozorków Tomasz Komorowski 
oraz Prezes Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego Związku 
OSP RP w Ozorkowie dh Wła-
dysław Sobolewski. Ksiądz 
proboszcz Paweł Pełka witał 
przybyłych druhów oraz za-
proszonych gości i podzielił się 
w trakcie okolicznościowego 
kazania swoimi przeżyciami 
z drugiej podległej sobie parafii 
w Małej Leźnicy, gdzie rów-
nież są organizacje strażackie 
i dobrze mu się z tamtejszymi 
strażakami współpracuje.
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Po nabożeństwie majowym 
głos zabrali zgromadzeni go-
ście. Wójt Tomasz Komorowski 
w ciepłych słowach przekazał 
słowa podzięki strażakom za 
dotychczasową działalność na 
terenie Leśmierza i zachęcał 
do dalszej działalności w po-
żarnictwie. Składając okolicz-
nościowe życzenia z okazji św. 
Floriana i 100-lecia Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
wręczył naczelnikowi tamtej-
szej straży ogniowej Sławomi-
rowi Pigłowskiemu słodki upo-
minek – w dużym koszu – dla 
strażaków z Leśmierza. Prezes 
Władysław Sobolewski przybył 
m.in. w celu wręczenia odznak 
strażackich, ale wcześniej wy-
powiedział kilka miłych zdań 
pod adresem braci strażackiej 
OSP Leśmierz. Ponadto, Prezes 
Sobolewski, kierując głównie 
swą wypowiedź do ks. probosz-
cza, pragnął w jak najlepszym 
świetle przedstawić obecną 
działalność druhów strażaków, 
którzy zostali niedawno moc-
no osłabieni niespodziewaną 
śmiercią czołowych członków 
kierownictwa jednostki. Pro-
boszcza Pawła Pełkę zapew-
nił, że może liczyć na dobrą 
współpracę z jednostką OSP 
w Leśmierzu. W tym dniu 
najwyższe odznaki za wysługę 
lat otrzymali od Prezesa dwaj 
strażacy: Sławomir Pigłowski – 
30 lat i Mirosław Arent – 30 lat.

W tym roku najpóźniej swoje 
strażackie święto obchodzili dru-
howie z jednostki OSP Solca 
Wielka, tj. 8 maja, gdzie oczy-
wiście miał miejsce tradycyjny 
przemarsz braci strażackiej od 
swojej strażnicy do soleckiej 

świątyni z pocztem sztandaro-
wym, orkiestrą dętą i samocho-
dem bojowym IVECO. 

W miejscowym kościele 
św. Wawrzyńca oczekiwał 
na strażaków celebrans mszy 
świętej w Ich intencji ks. pro-
boszcz Andrzej Borczyk. Na 
strażacką uroczystość do Solcy 
przybył także Wójt Gminy 
Ozorków Tomasz Komorowski 
z małżonką Edytą Komorowską 
oraz Prezes Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego Związku 
OSP RP w Ozorkowie dh Wła-
dysław Sobolewski. 

Znakomicie grająca orkie-
stra oraz jeden z jej liderów – 
śpiewający dh Tomasz Mucha 
uświetnili wspólnie swoją do-
roczną mszę święta. Ksiądz An-
drzej Borczyk powitał wszyst-
kich obecnych w kościele i od 
razu nawiązał do wielkiej posta-
ci historycznej – św. Floriana, 
patrona wszystkich strażaków. 
Przypomniał, że był to czło-
wiek honorowy, silnej wiary 
z nieugiętym charakterem, 
który nie wyparł się Chrystusa, 
a przy tym nie był obojętny na 
krzywdę drugiego człowieka. 
Obecnie w naszym kraju przy-
mioty cechujące św. Floriana 
są jak najbardziej na czasie. 
Rzecz jasna, to stwierdzenie ks. 
Andrzeja Borczyka pokrywa się 
w zupełności z wieloma inny-
mi wypowiedziami kapłanów 
sprawujących eucharystię na tę 
właśnie okoliczność. 

Podobnie jak podczas po-
przednich uroczystości stra-
żackich, również w Solcy 
występowali przed druhami 
nasi goście – Wójt Tomasz 
Komorowski i Prezes Włady-
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sław Sobolewski. Wójt jako 
gospodarz Gminy, składając 
życzenia i dziękując za służbę, 
dał do zrozumienia członkom 
soleckiej organizacji straża-
ckiej, że wcześniej i obecnie 
na całokształt działalności jed-
nostki składa się szereg poważ-
nych zadań wśród społeczności 
lokalnej, z którymi OSP Solca 
Wielka doskonale sobie radzi. 
Wójt Komorowski nawiązał 
też do wszelkich utrudnień 
w relacjach społecznych spo-
wodowanych epidemią, wyra-
żając jednocześnie nadzieję na 
rychły powrót do normalności 
i większą swobodę, chociażby 
przy organizacji Dnia Strażaka. 
Wręczony przez Wójta kosz 
ze słodyczami na ręce Preze-
sa soleckiej straży pożarnej 
można uznać za formę pewnej 
rekompensaty w odniesieniu 
do rezygnacji ze strażackiego 
spotkania w remizie OSP. 

Prezes Sobolewski w po-
dobnym tonie skomentował ko-
ronawirusowe obostrzenia, ale 
ubolewał również z powodu 
opóźnień w organizowaniu 

zebrań strażackich, bo właśnie 
zakończyła się pięcioletnia 
kadencja. Były też wręczane 
odznaki „za wysługę lat” i co 
ciekawe – różnica między naj-
starszym strażakiem, a tym 
poczatkującym wynosi grubo 
ponad 50 lat. Najstarsi stażem 
w OSP soleccy druhowie to: dh 
Kurpiński Roman – 65 lat, dh 
Pietrzak Kazimierz – 55 lat, dh 
Kowalczyk Stanisław – 55 lat 
i dh Koziński Andrzej – 55 lat. 

Ksiądz Proboszcz Andrzej 
Borczyk również miał miły 
upominek dla strażaków. Każdy 
uczestnik mszy świętej otrzy-
mał obrazek św. Floriana. Po 
eucharystii strażacy odmasze-
rowali przed swoją strażnicę, 
gdzie kapelmistrz Zenon Wój-
cik poprowadził krótki koncert 
Orkiestry Dętej OSP Solca 
Wielka. Strażaccy muzycy wy-
konali znane szlagiery soleckiej 
orkiestry dla zasłużonych dru-
hów za wieloletnią służbę i dla 
tych młodszych również – za 
ofiarną działalność operacyjną 
w ochronie przeciwpożarowej.                

Pao 
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Podstawą złożenia wniosku przez internet 
jest:
l Posiadanie profilu zaufanego ePUAP (dar-

mowy) – https://pz.gov.pl/pz/index
l Zarejestrowanie się na Platformie SOW 

(System Obsługi Wsparcia Finansowego 
ze środków PFRON) – https://sow.pfron.
org.pl
Więcej informacji znaleźć można pod 

adresem: 
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/

export/sites/pfron-sow/sow/info/
Treść kierunków działań pilotażowego 

programu „Aktywny Samorząd” w 2021 roku 
dostępna jest pod adresem www.pfron.org.pl 
oraz www.pcpr.powiat.zgierz.pl

Kierunki działań oraz warunki brzegowe 
obowiązujące realizatorów pilotażowego 
programu „Aktywny Samorząd” w 2021 
roku

Moduły, obszary i zadania programu, które 
będą realizowane w 2021 roku: 

Moduł I – likwidacja barier utrudnia-
jących aktywizację społeczną i zawodową, 
w tym:

Obszar A – likwidacja bariery trans-
portowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu 
oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 
adresowana do osób z orzeczeniem o niepeł-
nosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze 
znacznym albo umiarkowanym stopniem nie-
pełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa 
jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
z dysfunkcją narządu ruchu,

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa 
jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wyma-
gającym korzystania z usług tłumacza języka 
migowego,

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu 
oprzyrządowania do posiadanego samocho-
du, adresowana do osób ze znacznym albo 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
z dysfunkcją narządu słuchu,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie 
do uczestniczenia w społeczeństwie infor-
macyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzę-
tu elektronicznego lub jego elementów 

oraz oprogramowania, adresowana do 
osób z orzeczeniem o niepełnosprawności  
(do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją 
narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w za-
kresie obsługi nabytego w ramach programu 
sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu 
elektronicznego lub jego elementów oraz 
oprogramowania, adresowana do osób z umiar-
kowanym stopniem niepełnosprawności, z dys-
funkcją narządu wzroku,

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzę-
tu elektronicznego lub jego elementów 
oraz oprogramowania, adresowana do 
osób z orzeczeniem o niepełnosprawności  
(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami 
w komunikowaniu się za pomocą mowy,

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu spraw-
ności technicznej posiadanego sprzętu elektro-
nicznego, zakupionego w ramach programu, 
adresowana do osób z orzeczeniem o niepeł-
nosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności,

Obszar C – likwidacja barier w poru-
szaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwa-
lidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana 
do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności 
(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją 
uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się 
za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie 
ręcznym,

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu spraw-
ności technicznej posiadanego skutera lub 
wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 
adresowana do osób z orzeczeniem o niepeł-
nosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy 
kończyny, w której zastosowano nowoczesne 
rozwiązania techniczne, tj. protezy co naj-
mniej na III poziomie jakości, adresowana  
do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu spraw-
ności technicznej posiadanej protezy kończyny, 
w której zastosowano nowoczesne rozwiąza-
nia techniczne, (co najmniej na III poziomie 
jakości), adresowana do osób ze stopniem 
niepełnosprawności,

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera 
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub 
oprzyrządowania elektrycznego do wózka 

ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub 
osób ze znacznym stopniem niepełnospraw-
ności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą 
problemy w samodzielnym przemieszczaniu 
się i posiadających zgodę lekarza specjalisty 
na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktyw-
ności zawodowej poprzez zapewnienie opieki 
dla osoby zależnej (dziecka przebywającego 
w żłobku lub przedszkolu albo pod inną 
tego typu opieką), adresowana do osób ze 
znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, którzy są przedstawi-
cielem ustawowym lub opiekunem prawnym 
dziecka;

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształ-
cenia na poziomie wyższym, adresowana 
do osób ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, pobierających 
naukę w szkole wyższej lub szkole policeal-
nej lub kolegium, a także do osób mających 
przewód doktorski otwarty poza studiami 
doktoranckimi,
2. Wnioski o dofinansowanie w ramach 

programu są rejestrowane i obsługi-
wane w dedykowanym i bezpłatnie 
udostępnionym realizatorom programu 
Systemie Obsługi Wsparcia finanso-
wanego ze środków PFRON, zwanym 
dalej SOW. Przyznanie w 2021 roku re-
alizatorom programu drugiej i kolejnych 
transzy środków finansowych na reali-
zację programu odbywa się wyłącznie  
na podstawie danych rzeczowo-finanso-
wych ujętych w SOW. W związku z tym:
1) nabory wniosków o dofinansowanie 

w 2021 roku realizatorzy programu 
otwierają za pomocą SOW, z użyciem 
przygotowanych przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych formularzy wniosków 
o dofinansowanie, które to formularze 
będą umieszczone także na witrynie 
PFRON;

2) nabory w SOW uruchamiane są w obu 
modułach programu nie później niż 
w dniu 1 marca 2021 roku;

3) wszystkie dokumenty niezbędne do 
złożenia wniosku lub zawarcia umowy 
dofinansowania lub rozliczenia dofi-
nansowania, wnioskodawca może ska-
nować/ powielać w formie elektronicz-
nej i takie będą rejestrowane w SOW, 
stanowiąc podstawę do oceny formalnej 
i merytorycznej wniosku oraz zawarcia 
umowy i rozliczenia dofinansowania; 

Aktywny Samorząd w 2021 roku
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące 
realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2021 roku, 
umożliwiający  kontynuowanie  programu. Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Zgierzu informuje, iż w 2021 roku, wnioski w ramach Modułu 
I i Modułu II można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy 
SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) pod 
adresem: https://sow.pfron.org.pl fo

to
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3. Maksymalna kwota dofinansowania, 

w tym refundacji (w zadaniach, które ją 
przewidują, zgodnie z rozdziałem VII ust. 
1 programu) w ramach modułu I wynosi, 
w przypadku:
Obszaru A:
a) w Zadaniu 1 – 10.000 zł, z czego na 

zakup siedziska/fotelika do przewozu 
osoby niepełnosprawnej – 6.000 zł, 

b) w Zadaniu 2 lub 3 – 4.800 zł, w tym:
– dla kosztów kursu i egzaminów 

kategorii B – 2.100 zł,
– dla kosztów kursu i egzaminów 

pozostałych kategorii – 3.500 zł,
– dla pozostałych kosztów uzyskania 

prawa jazdy w przypadku kursu 
poza miejscowością zamieszkania 
wnioskodawcy (koszty związane 
z zakwaterowaniem, wyżywieniem 
i dojazdem w okresie trwania kursu) 
– 800 zł,

– dla kosztów usług tłumacza migo-
wego – 500 zł,

c) w Zadaniu 4 – 4.000 zł;
Obszaru B:
a) w Zadaniu 1:

– dla osoby niewidomej – 24.000 zł, 
z czego na urządzenia brajlowskie 
15.000 zł,

– dla pozostałych osób z dysfunkcją 
narządu wzroku – 9.000 zł,

– dla osoby z dysfunkcją obu kończyn 
górnych –7.000 zł,

b) w Zadaniu 2:
– dla osoby głuchoniewidomej – 

4.000 zł,
– dla osoby z dysfunkcją narządu 

słuchu – 3.000 zł,
– dla pozostałych adresatów obszaru 

– 2.000 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty 
dofinansowania w indywidualnych 
przypadkach, maksymalnie o 100%, 
wyłącznie w przypadku, gdy poziom 
dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu 
wymaga zwiększenia liczby godzin 
szkolenia,

c) w Zadaniu 3 – 7.500 zł,
d) w Zadaniu 4 – 4.000 zł, 
e) w Zadaniu 5 – 1.500 zł; 
Obszaru C:
a) w Zadaniu 1 – 10.000 zł, z możliwością 

zwiększenia kwoty dofinansowania 
do kwoty rekomendowanej przez eks-
perta PFRON, jednak nie więcej niż 
25.000 zł,

b) w Zadaniu 2 – 3.500 zł, z czego na za-
kup jednego akumulatora – nie więcej 
niż 1.000 zł,

c) w Zadaniu 3 dla protezy na III poziomie 
jakości, przy amputacji:
– w zakresie ręki – 12.000 zł,
– przedramienia – 26.000 zł,
– ramienia lub wyłuszczeniu w stawie 

barkowym – 30.000 zł,
– na poziomie stopy lub podudzia – 

18.000 zł,
– na wysokości uda (także przez staw 

kolanowy) – 25.000 zł,
– uda lub wyłuszczeniu w stawie 

biodrowym – 30.000 zł,
z możliwością zwiększenia w wyjątko-
wych przypadkach kwoty dofinansowa-
nia do kwoty rekomendowanej przez 

eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, 
gdy celowość zwiększenia jakości 
protezy do poziomu IV (dla zdolności 
do pracy wnioskodawcy), zostanie zare-
komendowana przez eksperta PFRON,

d) w Zadaniu 4 – do 30% kwot, o których 
mowa w lit. c, 

e) w Zadaniu 1, 3 i 4 dla refundacji kosz-
tów dojazdu beneficjenta programu 
na spotkanie z ekspertem PFRON lub 
kosztów dojazdu eksperta PFRON 
na spotkanie z beneficjentem progra-
mu – w zależności od poniesionych 
kosztów, nie więcej niż 200 zł,

f) w Zadaniu 5 – 7.500 zł;
Obszaru D:
300 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki 
nad jedną (każdą) osobą zależną. 

4. W ramach modułu II opłaty za naukę 
(czesne) – równowartość kosztów czesnego 
w ramach jednej, aktualnie realizowanej 
formy kształcenia na poziomie wyższym 
(na jednym kierunku) – niezależnie od 
daty poniesienia kosztów, przy czym do-
finansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest 
możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wy-
sokość przeciętnego miesięcznego dochodu 
wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł 
(netto) na osobę.
1) dodatku na pokrycie kosztów kształce-

nia:
a) do 1.000 zł dla wnioskodawców 

pobierających naukę w szkole po-
licealnej lub kolegium,

b) do 1.500 zł dla pozostałych wnio-
skodawców;

2) dodatku na uiszczenie opłaty za prze-
prowadzenie przewodu doktorskiego 
– do 4.000 zł; 

5. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, 
o którym mowa w ust. 10 pkt 1 może być 
zwiększony, nie więcej niż o:
1) 700 zł – w przypadkach, które określi 

realizator programu;
2) 500 zł – w przypadku, gdy wniosko-

dawca ponosi koszty z tytułu pobierania 
nauki poza miejscem zamieszkania;

3) 300 zł – w przypadku, gdy wniosko-
dawca posiada aktualną (ważną) Kartę 
Dużej Rodziny;

4) 300 zł – w przypadku, gdy wniosko-
dawca pobiera naukę jednocześnie 
na dwóch kierunkach studiów/nauki 
(przyznanie tej kwoty oznacza dofi-
nansowanie kosztów nauki/udzielenie 
pomocy także na drugim kierunku);

5) 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodaw-
ca studiuje w przyspieszonym trybie;

6) 300 zł – w przypadku, gdy wniosko-
dawcą jest osoba poszkodowana w 2020 
lub w 2021 roku w wyniku działania 
żywiołu lub innych zdarzeń losowych;

7) 300 zł – w przypadku, gdy wniosko-
dawca korzysta z usług tłumacza języka 
migowego,

8) 800 zł – w przypadku, gdy wnioskodaw-
ca posiada podpis elektroniczny/Profil 
Zaufany na platformie ePUAP i złoży 
wniosek o dofinansowanie w formie 
elektronicznej w dedykowanym syste-
mie przygotowanym przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych, przy czym możliwość ta 
dotyczy tylko tych wnioskodawców, 

którzy skorzystają z tego zwiększenia 
po raz pierwszy (wsparcie jest jednora-
zowe);

9) 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodaw-
ca w poprzednim semestrze pobierał 
lub aktualnie pobiera naukę w formie 
zdalnej (w związku z pandemią). 

6. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, 
o którym mowa w ust. 10 pkt 1 i ust. 13 nie przy-
sługuje w przypadku, gdy wnioskodawca 
zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię  
w trakcie pobierania nauki (nie ukoń-
czywszy jej), ponownie pobiera naukę 
na poziomie (semestr/półrocze) objętym 
uprzednio dofinansowaniem ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w ramach programu. 

7. Pomoc w module II w formie dodatku na 
pokrycie kosztów kształcenia, o którym 
mowa w ust. 10 pkt 1 i ust. 13, ma charakter 
progresywny i motywacyjny. Wysokość 
dodatku dla każdego wnioskodawcy jest 
uzależniona od jego postępów w nauce 
i wynosi:
1) do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy 

maksymalnej kwoty dodatku – w przy-
padku pobierania nauki na pierwszym 
roku nauki w ramach wszystkich 
form edukacji na poziomie wyższym,  
w przypadku form kształcenia trwają-
cych jeden rok – do 75% wyliczonej 
dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty 
dodatku;

2) do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy 
maksymalnej kwoty dodatku – w przy-
padku pobierania nauki na kolej-
nym, drugim roku edukacji w ramach 
wszystkich form edukacji na poziomie 
wyższym;

3) do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy 
maksymalnej kwoty dodatku – w przy-
padku pobierania nauki w kolejnych 
latach (od trzeciego roku) danej formy 
edukacji na poziomie wyższym, przy 
czym studenci studiów II stopnia 
i doktoranci szkół doktorskich oraz 
uczestnicy studiów doktoranckich 
mogą otrzymać dodatek w kwocie 
maksymalnej na każdym etapie nauki.

8. Udział własny wnioskodawcy jest wyma-
gany w poniższych zadaniach:
1) w module I wynosi co najmniej:

a) 10% ceny brutto zakupu/usługi 
w ramach Obszaru B – Zadania: 1, 
3, 4 i 5, Obszaru C – Zadania: 1, 3 
i 4,

b) 15% ceny brutto zakupu/usługi 
w ramach Obszaru A – Zadania: 1 
i 4 oraz Obszaru D,

c) 25% ceny brutto zakupu/usługi 
w ramach Obszaru A – Zadania: 2 
i 3 oraz Obszaru C Zadanie 5;

Zapraszamy do zapoznania się treścią 
kierunków działań pilotażowego programu 
„Aktywny Samorząd” w 2021 roku pod adre-
sem www.pfron.org.pl oraz www.pcpr.powiat.
zgierz.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”. 
Będziemy wdzięczni za poinformowanie 
mieszkańców naszego powiatu o możliwości 
skorzystania z oferowanego przez nas wsparcia.

Osoba do kontaktu: Mariola Szczepańska 
tel. 42 237 11 04 (2)

Źródło: Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Zgierzu
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Leśmierz od schyłku XIV w. należał 
do zamożnej rodziny dziedziców z Bie-
law herbu Jastrzębiec. W wyniku podzia-
łów rodzinnych posiadał go Stanisław 
z Bielaw, cześnik i wojewoda łęczycki. 
Po śmierci Stanisława, jego synowie 
w 1420 roku przeprowadzili podział ma-
jątku, na mocy którego Leśmierz otrzy-
mał Stefan z Bielaw. Po jego zgonie, na 
początku lat 30 XV w., wieś dziedziczył 
jego syn Stanisław z Leśmierza. Po Sta-
nisławie dobra przejął z kolei jego syn 

grodnik Klimek. Ponadto występowało 
jeszcze czterech zagrodników: Łukasz, 
Maciej, Szeliga i Andrzej Pępek. Kar-
czmarz nazywał się Sędek. Doliczając 
niewymienionego w dokumentach ar-
chiwalnych z imienia młynarza, można 
stwierdzić, że w początkach XVI w. 
w Leśmierzu mieszkało 12 rodzin po-
chodzenia chłopskiego. Z dokumentów 
o młynie w Leśmierzu wynika, że istniał 
już w 1472 roku. Jego właścicielami 
byli Jan, później Zygmunt, w 1509 r. 

Konstanty Łada. Z rejestrów pochodzą-
cych z lat 1775 i 1790 (XVIII w.) wynika, 
że w Leśmierzu stały 22 domy (w tym 
dwa dworskie). W 1793 r. w wyniku II 
rozbioru Polski wieś, tak jak i inne ziemie 
byłego województwa łęczyckiego, dosta-
ła się pod pruskie panowanie. W latach 
1793-1794 następnym właścicielem 
Leśmierza stał się Wincenty Łada (syn 
Konstantego). W 1827 r. miejscowość 
wchodziła w skład parafii Góra św. Mał-
gorzaty. W tamtych latach w osadzie było 
10 domów i 153 mieszkańców. Wincenty 
Łada, z powodu kłopotów finansowych, 
zostawił Leśmierz Skrzyńskiemu, a sam 
wraz z rodziną przeniósł się do dworu 
w Boczkach. W dniu 31 maja 1838 r. 
Łada sprzedał Leśmierz Bernardowi 
Górskiemu, który 20 września tegoż roku 
odsprzedał go Bogusławowi Wernerowi 
za 64 324 zł polskie. Bogusław wraz 
z bratem Wilhelmem sprowadzili do Le-
śmierza technika Teisona z Akwizgranu 

Geneza Leśmierza
Pierwsza wiadomość dotycząca Leśmierza, którego pierwotna nazwa 
brzmiała „Nieśmierz”, pochodzi z 3 listopada 1388 r. Z ról kmiecych 
dziesięcina snopowa przypadała prepozytowi  łęczyckiemu. Historycy 
stawiają więc tezę, że osada zapewne już istniała w początkach drugiej 
połowy XII w. Niestety, nie jest to potwierdzone żadnym dokumentem. 

Jan Niesmierski, który zmarł na początku 
XVI w. Z dwóch małżeństw pozostawił 
on czterech synów, dlatego w drugiej 
połowie XVI w. występuje Jan Niesmier-
ski, który w 1576 r. oprócz wsi Leśmierz 
posiadał działy w Tymienicy, pozyskane 
od Marcina i Jana Tymińskich. 

W Leśmierzu w 1512 r. znajdował się 
dwór, folwark, młyn, staw, łąki i lasy. 
We wsi zamieszkiwało wówczas pięciu 
kmieci użytkujących gospodarstwa jed-
nołanowe. Byli to: Kostro, Jan Zięć, Bar-
tłomiej Bartek, Marcin Napora i Marcin 
Rak. Na łanie opustoszałym mieszkał za-

w dokumentach widnieje Dorota, córka 
zmarłego Zygmunta. Z udokumentowa-
nych źródeł wynika również, że młyn 
Zygmuntowi sprzedał niegdyś Jan, 
dziedzic z Leśmierza, za 10 grzywien. 

Następne informacje o miejscowości 
pochodzą z początków XVII w. W tym 
czasie była ona w posiadaniu Karaśni-
ckich herbu Jatrzębiec. Wybitniejszą 
pozycję z tego rodu osiągnął Jan Sasin 
Karaśnicki, pisarz ziemski łęczycki 
i starosta bolimowski. W drugiej połowie 
XVII w. wieś dziedziczył Wojciech By-
szewski, a w czasach stanisławowskich 
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i zbudowali cukrownię. Jednak w 1840 
r. bracia poróżnili się i Bogusław opuścił 
Leśmierz, a majątek wraz z fabryką prze-
jął Wilhelm, który nie nacieszył się długo 
posiadłościami, zmarł bowiem w 1842 r., 
a majątek odziedziczyła wdowa Matylda 
i ich 11 dzieci. Opiekunem małoletnich 
dziedziców i ich majątku został wów-
czas drugi brat Wilhelma Ferdynand, 
który poprowadził cukrownię wspólnie 
z Matyldą. 

Wskutek złego zarządzania Ferdy-
nanda Wernera cukrownia przynosiła 
same straty. Nie lepiej działo się w mająt-
ku. Dopiero kiedy administrację przejął 
Józef Werner, syn nieżyjącego Wilhel-
ma, cukrownia w Leśmierzu zaczęła 
się rozwijać. W 1868 r. miejscowość 
stała się siedzibą gminy wiejskiej. Gmina 
liczyła 4863 mieszkańców, jej obszar 
wynosił wówczas 8036 ha. Do gminy 
należały: Boczki (folwark), Celestynów 
(kolonia), Cedrowice (wieś i folwark), 
Czerchów (wieś i folwark), osada Dę-
bowa, Dybówka (wieś i osada), Helenów 
(kolonia i osada), osada Katarzynów 
(Kolonia), Konary (wieś i folwark), 
Leśmierz (wieś i folwark), Maszkowice 
(wieś i folwark), Modlna (wieś i osada), 
Muchówka, Opalanki (osada), Ostrów 
(wieś, folwark, osada), Parzyce (wieś 
i osada), Sierpów (folwark), Skotniki 
(wieś i folwark), Sokolniki (wieś i fol-
wark), Tymienica (folwark). Były to 
czasy Królestwa Polskiego i osada nale-
żała wówczas do guberni mazowieckiej. 
W tym samym czasie Wernerowie wy-
budowali obok cukrowni pałac i założyli 
park o powierzchni prawie 6 ha. 

W 1875r. w Leśmierzu powstała straż 
ogniowa, która działa do dziś pod nazwą 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśmie-
rzu. Około 1879 r. powołano do życia 
szkołę ewangelicką przeznaczoną dla 
dzieci rodzin pracowników cukrowni. 
W 1888 r. w Leśmierzu założono Towa-
rzystwo Przemysłowe Leśmierz, którego 
administratorem został Władysław Boet-
ticher. W tym czasie osada posiadała 21 
domów, w tym 12 murowanych, i 1074 
stałych mieszkańców. Pod względem 
wyznaniowym, w grupie tej było 236 
ewangelików. 

Dzięki Towarzystwu Przemysłowe-
mu Leśmierz, na przełomie XIX i XX 
w. Leśmierz zmienił się z typowej wsi 
w osadę fabryczną o charakterze miej-
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skim. W 1893 r. założono orkiestrę 
fabryczną. W 1896 r. zastąpiono oświet-
lenie gazowe elektrycznym. W 1897 r. 
administrator Towarzystwa Przemysło-
wego Władysław Boetticher z własnych 
funduszy wybudował neogotycki kościół 
filialny w stylu augsburskim, który został 
rok później konsekrowany. W latach 
1899-1900 powstał nowy gmach szkol-
ny, który po wielu remontach, służy 
uczniom do dnia dzisiejszego. W 1900 r. 
w budynku szkoły działała ochronka, nad 

którą opiekę sprawowała Józefina Bo-
etticherowa. W 1913 r. dobra Leśmierz 
składały się już z 7 folwarków o łącznym 
obszarze 2066,4 ha: Leśmierz, Tymie-
nica, Boczki, Cedrowice, Bogdańczew, 
Mętlew i Ambrożew. W tym samym 
roku w Leśmierzu wybudowano Dom 
Ludowy (od 1985 r. siedziba Gminnego 
Ośrodka Kultury), w którym mieściła 
się wypożyczalnia książek i czytelnia 
podległe Towarzystwu Bibliotecznemu 
w Łęczycy (od 1949 r. działa jako Gmin-

na Biblioteka Publiczna w Leśmierzu). 
W budynku Domu Ludowego działał 
również sklep kolonialny pod nazwą 
Stowarzyszenia Spożywczego Leśmierz. 

Gdy na przełomie lipca i sierpnia 
1914 r. wybuchła I wojna światowa, już 
w listopadzie tego roku, terytoria gminy 
Leśmierz zostały zajęte przez wojska 
niemieckie. Początkowo znalazły się 
pod Cesarsko-Niemieckim Zarządem 
Cywilnym, a następnie od 8 września 
1915 r. (już po zajęciu całego Królestwa 
Polskiego przez żołnierzy niemieckich 
i austro-węgierskich) weszły w skład 
Generalnego Gubernatorstwa Warszaw-
skiego. W 1914 r. miejscowość liczyła 
1043 mieszkańców. 

Niestety I wojna światowa dopro-
wadziła do zubożenia Towarzystwa 
Przemysłowego Leśmierz. Następstwem 
tego było upaństwowienie w 1926 r. 
prywatnej szkoły fabrycznej. Kuratorium 
Okręgu Szkolnego podniosło wówczas 
stopień organizacyjny z czterech do 
sześciu, a rok później do siedmiu klas. 
W 1930 r. placówka otrzymała imię 
Stanisława Jachowicza. W latach 1967-
1999 r. pełniła funkcję zbiorczej Szkoły 
Gminnej. 

Według spisu ludności z dn. 30 
września 1921 r. osada liczyła 17 domów 
zamieszkanych przez 493 osoby. Wśród 
nich było 441 katolików i 52 ewange-
lików. Folwark natomiast posiadał 7 
domów zamieszkałych przez 410 osób. 
Wśród nich było 400 katolików i 10 
ewangelików. 

W okresie międzywojennym nastą-
piła znaczna modernizacja cukrowni. 
Ówczesnym administratorem był Wła-
dysław Żurawski. W okresie okupacji, 
hitlerowcy bardzo zdewastowali urzą-
dzenia fabryczne przez ich nadmierną 
eksploatację i brak koniecznych re-
montów. Natomiast w 1945 r. chcieli je 
zdemontować i wywieźć poza granice 
kraju. Wśród tych, którzy uratowali 
cukrownię przed zniszczeniem przez 
okupantów znaleźli się: Wacław i Jerzy 
Zydlerowie, Zdzisław Widelski, Stani-
sław Walczak, Józef Ciepłucha, Feliks 
Krawczyński, Stanisław Wawrzyniak, 
Bronisław Wiliński, Zygmunt Bielat, 
Roman Majewski. 

Po wyzwoleniu Leśmierza cukrownię 
upaństwowiono. Początkowo podlegała 
pod Zjednoczenie Przemysłu Cukrow-
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niczego w Warszawie, później kiedy 
powstały okręgi, należała do okręgu 
warszawskiego z siedzibą w Płocku, 
a w latach 1966-1975 do okręgu łódzkie-
go z siedzibą w Dobrzelinie. 10 stycznia 
1996 r. Cukrownia Leśmierz stała się 

spółką akcyjną. W Latach 2007-2008 
w cukrowni przeprowadzono ostatnią 
kampanię cukrowniczą. 

W 1949 r. w Leśmierzu, w wyniku 
reformy rolnej, na bazie dawnego mająt-
ku ziemskiego, czyli folwarku powstało 

Państwowe Gospodarstwo Rolne. Podle-
gały mu zakłady w Skotnikach i Piasko-
wicach (gmina Parzęczew). W 1988 r. 
PGR przejęła Gminna Rada Narodowa, 
a w 1991 r. Agencja Własności Rolnej 
i Skarbu Państwa. W 1996 r. stał się 
własnością prywatną. 

Od 1954 r. w Leśmierzu działała 
Gromadzka Rada Narodowa. Według 
stanu na dzień 1 stycznia 1960 r. do 
gromady Leśmierz należały wsie: Sier-
pów, Boczki (kolonia i parcela), Borki 
(wieś i parcela), Dzierzbiętów (kolonia), 
Dzierzbiętów Duży (wieś), Dzierzbię-
tów Mały (wieś), Konary (wieś i kolo-
nia), Leśmierz (osada i PGR), Mętlew 
(wieś i parcela), Mierczyn (wieś, osada 
i parcela), Ostrów (wieś osada i parcela), 
Parzyce (wieś i osada), Skotniki (wieś 
i PGR), Tymienica (wieś i parcela). Taki 
stan rzeczy trwał do 1 stycznia 1973 
r., kiedy utworzono Gminę Ozorków. 
W 1968 r. w Leśmierzu powstało Koło 
Gospodyń Wiejskich. W 1978 erygowa-
no w miejscowości parafię pw. Opieki 
św. Józefa.

Gminny Ośrodek Kultury 
w Leśmierzu
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Jej celem było upamięt-
nienie rocznicy uchwalenia 
najważniejszego dokumentu 
regulującego ustrój prawny 
Rzeczypospolitej Obojga Na-
rodów oraz rozwijanie poczu-
cia przynależności narodowej 
u naszych „Małych Patriotów”. 

W tak ważnym dniu przed-
szkolaki prezentowały się nie-
zwykle uroczyście w biało–
czerwonych strojach trzymając 

Święto Konstytucji 3 Maja 
w Szkole Podstawowej w Modlnej
We wtorek 4 maja 2021  r.  obchodziliśmy w naszym 
oddziale  przedszkolnym  230.  rocznicę  uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Z  tej okazji dzieci z grupy „0 a” 
pod opieką  pań:  Zdzisławy  Józwiak oraz Aleksandry 
Rogalskiej przygotowały krótką, uroczystą akademię.

flagi Polski w dłoniach. Dzieci 
z powagą i dumą zaśpiewały 
piosenki o Polsce oraz wy-
recytowały wiersze. Była to 
wyjątkowa lekcja patriotyzmu 
i miłości do kraju ojczystego, 
która mamy nadzieję na długo 
pozostanie w pamięci naszych 
przedszkolaków. 

Rafał Nowak 
 dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Modlnej

W ramach projektu eduka-
cji ekologicznej, obejmującej 
problematykę zanieczyszczeń 
powietrza oraz ich szkodli-
we oddziaływanie na zdrowie 
ludzi w Szkole Podstawowej 
w Modlnej odbyły się kolejne 
warsztaty ekologiczne zorgani-
zowane przez „Świat Przygód” 
na temat: „Jakie jest nasze 
powietrze?”. 

Uczestnikami warsztatów, 
które przeprowadzone zostały 
w formie online byli uczniowie 
z klas 4-8. Zajęcia w prosty 
i przejrzysty sposób zaprezento-
wały uczniom, czym właściwie 
jest powietrze oraz jakie ma ono 
właściwości. 

Uczestnicy zajęć dowie-

Realizacja projektu 
edukacji ekologicznej 
w Szkole Podstawowej

dzieli się, w jaki sposób miesz-
kańcy Ziemi przyczyniają się 
do zanieczyszczania atmosfery 
oraz dlaczego dbanie o czyste 
powietrze jest bardzo ważne 
dla zdrowia wszystkich ludzi. 
Ponadto zapoznali się z czyn-
nikami wpływającymi na jakość 
powietrza, sposobami jego 
monitorowania oraz poznali 
różne systemy oczyszczania 
powietrza – rolę deszczu, wiatru 
i ukształtowania terenu. Dowie-
dzieli się również, jakie środki 
ostrożności należy zachowywać 
w sytuacji dużego zanieczysz-
czenia powietrza. 

Podczas zajęć wszyscy ucz-
niowie byli aktywni, zadawali 
liczne pytania oraz proponowali 
zmiany własnych zachowań, 
które w przyszłości miałyby 
przełożyć się w widoczny spo-
sób na globalny efekt poprawy 

czystości powietrza. 
W ramach projektu edu-

kacji ekologicznej w naszej 
szkole odbywały się równie 
„lekcje w terenie”, podczas 
których uczniowie badali stan 
środowiska przyrodniczego 
najbliższej okolicy. Uczniowie 
zdobywali wiedzę dotyczącą 
zanieczyszczeń powietrza oraz 
postaw sprzyjających ochronie 
środowiska. 

Biorąc udział w zajęciach 
projektowych poprzez pro-
ste doświadczenia i badania, 
młodzież zdobywała dane 
wskazujące na stan powietrza, 
korzystała ze skali porosto-
wej, prowadziła obserwacje 
florystyczne oraz wypełniała 
karty pracy terenowej. Ucz-
niowie naszej szkoły poznali 
praktyki chroniące zarówno 
powietrze, jak i własne zdrowie. 
Po realizacji cyklu warsztatów 

i zebraniu wielu ciekawych 
materiałów oraz szeregu danych 
dotyczących zanieczyszczenia 
powietrza w najbliższej okolicy, 
wykonywali plakaty i ulotki 
informacyjne. 

Pamiętajmy, że brak wiedzy 
i świadomości ekologicznej 
bardzo często powoduje brak 
odpowiedzialności za swoje 
działania, co często może pro-
wadzić do pogorszenia się stanu 
powietrza. Dlatego głównym 
celem projektu realizowane-
go w Szkole Podstawowej 
w Modlnej jest przekazanie 
uczniom, ale również ich rodzi-
com, podstawowej wiedzy na 
temat skutków środowiskowych 
i zdrowotnych zanieczyszczenia 
powietrza.

Katarzyna Górna 
Rafał Nowak  

Szkoła Podstawowa 
w Modlnej 
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Informacja o zmianie godzin pracy apteki

Od dnia 9 maja 2021 roku do dnia 19 września 2021 roku 
apteka Wspólna przy ul. Wyszyńskiego 2, 95-035 Ozor-
ków, pracować będzie w piątki w godzinach od 7.00 do 
20.00, a w soboty w godzinach od 7.00 do 15.00

W Lokalnym Konkursie 
Grantowym „Działaj Lokalnie 
2021” wspierane będą projek-
ty, które inicjują współpracę 
mieszkańców na rzecz dobra 
wspólnego, i które służą pobu-
dzaniu aspiracji rozwojowych, 
poprawie, jakości życia. Za-
chęcamy do składania wnio-
sków wszystkie organizacje, 
grupy z terenu gmin: Głowno, 
m. Głowno, m. Piątek, Ozor-
ków, Stryków, Dmosin.

Wnioski w ramach konkur-
su należy składaj wyłącznie za 

Rusza Program 
„Działaj Lokalnie 2021”
Stowarzyszenie  Lokalna 
Grupa  Działania  „POL-
CENTRUM” we współpra-
cy  z  Akademią Rozwoju 
Filantropii w Polsce, ogłasza nabór wniosków w ramach 
konkursu „Działaj Lokalnie 2021” Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności.

pomocą generatora znajdują-
cego się pod linkiem www.
system.dzialajlokalnie.pl 
w terminie od 10 maja do 10 
czerwca br. 

Program skierowany jest do: 
1. organizacji pozarządo-
wych posiadających oso-
bowość prawną (m.in. ucz-
niowskie kluby sportowe, 
stowarzyszenia kultury fi-
zycznej ,  zarejestrowane 
koła gospodyń wiejskich), 
2. grupy nieformalne dzia-
łające przy instytucji lub 

organizacji pozarządowej, 
(w których imieniu wniosek 
złoży ta instytucja/organizacja 
pozarządowa, np. klub gier 
przy ośrodku kultury, gru-
pa nauczycieli przy szkole)  
3. grupy nieformalne wystę-
pujące z wnioskiem samo-
dzielnie, jako tzw. Inicjaty-
wa Działaj Lokalnie (grupa 
mieszkańców osiedla).

 Wszelkie informacje na 
temat programu DL 2021 oraz 
konsultacje wniosków uzy-
skać można telefonicznie (42) 
719-90-64,  lub mailowo dl@
polcentrum.pl. Więcej in-
formacji znaleźć można na 
stronie www.dzialajlokalnie.
polcentrum.pl. 

Źródło: 
LGD Polcentrum

Rozgrywki  ligowe  naszych 
drużyn piłkarskich powinny 
trwać już od dwóch miesięcy, 
ale  z wiadomych względów 
nastąpiło spore opóźnienie. 
Wiosenne  luzowanie  koro-

nawirusowych  obostrzeń 
skutkowało powrotem spor-
towców na boiska na  tere-
nie otwartym  i  tym samym 
Łódzki Związek Piłki Nożnej 
uruchomił  najniższe  klasy 
rozgrywkowe w ostatni week-
end kwietnia br. 

W naszym przypadku są to 
dwie drużyny klasy A – LKS 
MAGNAT Sierpów i LKS 
KANARKI Małachowice oraz 
trzy drużyny klasy B – LKS 
ORZEŁ Wróblew, LKS Mod-
lna i LKS SOKÓŁ Skromnica. 

Sport

Liga 
piłkarska

W klasie A dość dobrze 
wiedzie się drużynie z Sier-
powa, która po rozgrywkach 
jesiennych uplasowała się 
w tabeli na V miejscu. W kla-
sie B dość dobrze dźwiga się 
z dolnych partii tabeli drużyna 
z Wróblewa. Jednak jeszcze 
sporo meczów do rozegra-
nia, bo zakończenie sezonu 
piłkarskiego 2020/2021 za-
planowano dopiero na 30 
czerwca. Wówczas kibice 

piłkarscy będą mieli zaserwo-
wane o wiele więcej emocji 
sportowych niż kiedykolwiek, 
bo przecież – oprócz rozgry-
wek krajowych, będziemy już 
przeżywać ewentualne sukce-
sy naszej drużyny narodowej 
na piłkarskich Mistrzostwach 
Europy 2021, gdzie Polska 
w fazie grupowej będzie grała 
z Hiszpanią, Szwecją i Słowa-
cją. Oby tylko przeszli dalej…

Pao
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Celem konkursu było 
uwrażliwienie dzieci i mło-
dzieży na piękno najbliższej 
okolicy, dostrzeganie niezwy-
kłych detali przyrody oraz 

Co słychać w GOK?
Budzącą się do życia przyrodę możecie Państwo podzi-
wiać na fotografiach nadesłanych w konkursie fotogra-
ficznym, ogłoszonym przez nasz ośrodek pod hasłem 
„Wiosna w obiektywie”. 

popularyzacja fotografii jako 
aktywnej i kreatywnej formy 
spędzania wolnego czasu. 
Zadaniem uczestników było 
uchwycenie przyrody wiosną 

w kadrze aparatu i nadesłanie 
prac do dnia 5 maja. 

Konkurs fotograficzny 
cieszył się dużym zaintere-
sowaniem. Spośród otrzyma-
nych 42 fotografii, mieliśmy 
nie lada problem z wyborem 
najlepszych. Wszystkie za-
chwyciły nas oryginalnością, 
pomysłowością i wrażliwością 
na piękno otaczającej przyro-
dy. Oto laureaci konkursu:
l I miejsce – Julia Jędrzejczak
l II miejsce – Natalia Śnieg 

ex aequo Alex Bakalarz

l III miejsce – Marcel Ste-
gliński
Gratulujemy zwycięz-

com i serdecznie dziękuje-
my wszystkim, którzy wzięli 
udział w konkursie, zachęca-
jąc tym samym do rozwijania 
fotograficznych pasji! Zapra-
szamy Państwa do obserwo-
wania naszego profilu na por-
talu Facebook oraz odwiedzin 
naszej strony internetowej 
www.gok-lesmierz.pl. 

Gminny Ośrodek 
Kultury w Leśmierzu

I miejsce Julia Jędrzejczak II miejsce Natalia Śnieg ex aequo Alex Bakalarz III miejsce Marcel Stegliński
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Przestało bić sportowe serce wielkiego sympa-
tyka amatorskiego piłkarstwa w tej części gminy 
Ozorków. Ta powierzchowna ocena zmarłego po 
ostrej walce z nowotworem śp. Pana Pawła wy-
starcza dla naszych czytelników, natomiast sami 
sportowcy i głównie piłkarze rozgrywający od lat 
mecze w tej miejscowości zachowają Go w pamięci 
jako człowieka oddanego sprawom klubów LKS 
Małachowice i LKS Modlna. 

To przedstawiciele tych klubów wiedzą najlepiej, 
że mieszkający w pobliżu boiska Paweł Wacławiak 
miał wszystko na oku i nigdy nie odmówił pomocy, 
czy to przy koszeniu boiska, czy też w innych bie-
żących sprawach organizacyjnych. 

Dzisiaj sportowcy korzystający z boiska w Ma-
łachowicach funkcjonują w lepszych warunkach 
i dysponują lepszym sprzętem do utrzymania boiska, 
natomiast wciąż potrzebna jest życzliwość rodziny 

Odszedł Paweł Wacławiak
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu z tego świata kolegi Pawła Wac-
ławiaka z Małachowic. Tę myśl odnoszę jedynie do środowiska sportowego, skupionego 
wokół prowadzonej przez zainteresowane kluby działalności na miejscowym boisku pił-
karskim, choć zapewne w wielu pozostałych przypadkach brzmi on podobnie. 

Wyrazy Głębokiego Współczucia
Rodzinie Wacławiaków 
z Małachowic Kolonii

z powodu śmierci 

Pawła Wacławiaka
składają członkowie klubów sportowych

LKS KANARKI Małachowice
LKS Modlna

Gminny Ludowy Klub Sportowy

śp. Pana Pawła – Państwa Wacławiaków i to nadal 
ma miejsce. Oczywiście, wszystko zaczęło się od 
przychylności w tym względzie kolegi Pawła Wac-
ławiaka. Cześć Jego Pamięci.

Pao
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Obserwując bacznie wy-
powiedzi różnych specja-
listów w medycznej dzie-
dzinie, znanej obecnie pod 
hasłem „Narodowy Program 
Szczepień”, można się m.in. 
dowiedzieć, że są prowadzo-
ne badania wśród Polaków 
nt. dobrowolnego poddania 
się szczepieniu. Do „wybo-
ru” mamy obecnie cztery 
różne szczepionki: Pfize-
ra, Moderny, Astra Zeneki 
i Johnson&Johnson. Trudno 
powiedzieć w jakim stopniu 
świadomość ankietowanych 

Szczepimy się już wszyscy
– potencjalnych pacjentów 
mogła mieć wpływ na decy-
zję na TAK, ale niewątpliwie 
ogłaszane przypadki zakrze-
picy, chorób związanych 
z krzepliwością krwi, a na-
wet śmierci po szczepieniu 
na COVID-19 ma swoje 
znaczenie. 

Podobno tradycyjny po-
dział „pół na pół” również 
w tym przypadku dał znać 
o sobie. Niewielki odsetek 
powikłań i zgonów, nie do 
końca sprawdzonych pod 
względem rzeczywistej przy-
czyny nie powinien nas prze-
rażać, bo w tym momencie to 
już chyba nie ma odwrotu. 
Znawcy przedmiotu dążą do 
zmiany tej tendencji, niwelo-
wania przesadzonych obaw 
przed skutkami ubocznymi 
i uspokojenia nastrojów, aby 
system szczepień był spraw-
ny, wydolny i skuteczny. 
Szacunkowo można przyjąć, 
że niebawem w kraju będzie 
ok. 20 mln mieszkańców po 
pierwszym zabiegu, nato-
miast tych w pełni zaszcze-
pionych jakieś 5-6 mln.

Jak to wygląda w naszej 
gminie, najlepiej wiedzą 
wszyscy chętni do szczepie-
nia, bo spotykają się w punk-
tach szczepień, ale gołym 
okiem widać, że utrzymu-
jemy dość dobry poziom 
– w kwietniu zgodnie z pla-
nem wykonano 400 szcze-

pień. 17 kwietnia br. zbudził 
mnie rano dzwonek telefonu, 
a w słuchawce znajomy 
głos dyrektor GZOZ Gminy 
Ozorków Pani Małgorzaty 
Dudek-Żytko. Była to sobota 
ze szczepieniami, a więc do-
datkowa akcja pozwalająca 
na przyjęcie chętnych miesz-
kańców do szczepienia. Nie 
mogłem zrezygnować z ta-
kiej okazji do kolejnej relacji 
w „Gminniaku”. Wreszcie 
przed obiektywem stanęła 

pani dr Żytko, wcześniej 
nie mogła, bo niedawno 
zachorowała na COVID-19 
i wygląda na to, że dość cięż-
ko to zniosła. Może kiedyś 
zechce podzielić się swoimi 
doświadczeniami z przebytej 
choroby.  

Dzisiaj jesteśmy świad-
kami, jak rządowe decyzje 
wprowadziły możliwość 
rejestracji młodym roczni-
kom i zapewne to pokaże, 
jaki wzrost szczepień jeszcze 
przed wakacjami nastąpi. 
Co będzie w czasie wakacji 
– trudno powiedzieć, ale do-
myślać się można wielu rze-
czy. Jedno jest pewne – Na-
rodowy Programu Szczepień 
przeciwko wirusowi SARS-
-CoV-2 jest nieodzowny nie 
tylko w naszych krajowych 
realiach, ale widać już na 
horyzoncie poważne plany 
na poziomie Komisji Euro-
pejskiej w sprawie paszportu 
covidowego. Z czym to się 
wiąże, niebawem wszyscy 
się dowiedzą.                  Pao
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Na wstępie narady, Wójt 
nawiązał do panującego – póki 
co – w naszym kraju, z powo-
du epidemii, reżimu sanitarne-
go, dlatego organizowane na-
rady sołtysów muszą jeszcze 
w taki sposób się odbywać. 
Ten dyżurny temat musi więc 
pozostać jeszcze na jakiś czas 
w naszej świadomości i – co 
najgorsze – nikt nie wie na 
jak długo. 

Antycovidowa profilak-
tyka to przede wszystkim 
maseczki, dystrybuowane 
na wszelkie sposoby przez 
służby państwowe, gdzie nie-
zbędna jest pomoc środowisk 

Narada Sołtysów
Na kolejne spotkanie robocze naszych sołtysów i Prze-
wodniczącego  Rady  Osiedla  w  Sokolnikach-Lesie 
z Wójtem Gminy Ozorków Tomaszem Komorowskim za-
proszono przedstawicieli poszczególnych miejscowości 
naszej gminy na dzień 12 maja br. do sali widowiskowej 
Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu. 

lokalnych. Na tym polu swoje 
zasługi mają również nasi 
sołtysi, którym Wójt Tomasz 
Komorowski powierzył za-
danie zaopatrzenia w ma-
seczki współmieszkańców. 
Za sprawnie przeprowadzoną 
akcję z maseczkami Wójt 
wszystkim naszym lokal-
nym samorządowcom gorąco 
dziękował. Nie omieszkał też 
rozszerzyć wątku walki z ko-
ronawirusem przywołując nie 
mniej udane przedsięwzięcia 
naszych strażaków z jedno-
stek OSP, którzy rozwozili 
po gminie ulotki informacyj-
ne dotyczące „Narodowego 

Programu Szczepień”. Nie 
zapominajmy, że to strażacy 
ochotnicy zaopatrywali lud-
ność w płyn do dezynfekcji. 
Ponadto, samochód strażacki 
z Solcy Wielkiej w począt-
kowej fazie szczepień prze-
ciwko COVID-19 był często 
wykorzystywany do przewozu 
pacjentów – seniorów, którzy 
nie byli w stanie samodzielnie 
dotrzeć do punktu szczepień. 
Sołtysi usłyszeli również, że 
za to wszystko Wójt Gminy 
Ozorków Tomasz Komorow-
ski podziękował strażakom 
podczas parafialnych obcho-
dów Dnia Strażaka, orga-
nizowanych lokalnie przez 
poszczególne jednostki na 
początku maja. 

Kolejna informacja prze-
kazana sołtysom dotyczyła 
organizowania w tym roku 
gminnych dożynek. Zapo-
wiedź Wójta zabrzmiała dość 
optymistycznie, lecz należy 
liczyć się z możliwymi ogra-
niczeniami z powodu nie-

przewidywalnych rozmiarów 
pandemii. Dożynki gminno-
-parafialne zostały zaplanowa-
ne na 5 września w Modlnej. 

Następną kwestią do roz-
ważenia stało się wypełnianie 
wniosków o dopłaty obsza-
rowe dla rolników. Otóż, 
według wyjaśnień Wójta, 
pomoc gminy w tym zakresie 
nie polega na całkowitym 
wyręczaniu właścicieli grun-
tów w sporządzeniu wniosku, 
a udzieleniu porady w celu 
uniknięcia ewentualnych błę-
dów. Urząd Gminy bowiem 
nie jest przygotowany kadro-
wo w przypadku dużej ilości 
zainteresowanych rolników. 

Kolejnym z omawianych 
zagadnień na naradzie były 
gminne inwestycje podej-
mowane w roku bieżącym, 
które omówił i doprecyzo-
wał Zastępca Wójta Marian 
Lemański. Większość tych 
zadań na rok 2021 była już 
przedstawiona sołtysom na 
marcowej naradzie, ale po 
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Samo zdjęcie tak nie prze-
raża jak nocna jazda z takimi 
niespodziankami, zwłaszcza 
niewielkim samochodem. 
Koło wpadające w taką dziurę 
może doprowadzić do tragedii 
i zapewne niejeden kierow-
ca przeżył szok w podobnej 
sytuacji. Starszy wiekiem 
mieszkaniec przypomniał 
sobie zapewne, jakie 30 lat 
temu panowały warunki na tej 
drodze i co było bardziej nie-
bezpieczne. Dzisiaj, zarówno 
starsi kierowcy jak i młodzi 
doceniają znaczenie tej arterii 
komunikacyjnej dla tamtego 
obszaru gminy. Kto by po-
myślał, że przez tak krótki 

dwóch miesiącach przybyło 
sporo dobrych informacji 
dla samorządu gminnego nt. 
pozytywnych rozstrzygnięć 
naborów wniosków o środki 
zewnętrzne. 

Przyznane dotacje wraz 
ze środkami budżetowymi 
naszego samorządu sprawiły, 
że w gminie Ozorków będzie 
dużo się działo w bieżącym 
roku. Sukcesywnie będą re-
alizowane istotne dla miesz-
kańców zadania w zakresie 
infrastruktury wodociągowej, 
drogownictwa, oświetlenia 
ulicznego, infrastruktury 
sportowej, a także – niestety 
– pilne potrzeby związane 

z nieczystościami i odpadami. 
Konieczna jest przebudowa 
oczyszczalni w Leśmierzu 
oraz gruntowna moderniza-
cja PSZOK-u w Modlnej. 
Duże pieniądze zostały też 
przeznaczone dla strażaków 
OSP, a konkretnie na  budynki 
strażnic. OSP Solca Wielka 
doczeka się termomoderniza-
cji swojej remizy, natomiast 
siedzibę OSP Leśmierz czeka 
poważny remont spowodowa-
ny wspólnym użytkowaniem 
tego budynku z zamieszku-
jącymi na piętrze rodzinami. 

W ostatniej części spotka-
nia, szefowie naszego samo-
rządu wysłuchali informacji 
z terenu, prezentowanych 
przez sołtysów i Przewod-
niczącego Rady Osiedla 
w Sokolnikach-Lesie. Sporo 
niedogodności w najbliższym 
otoczeniu odczuwają sokol-
niczanie. Większość istnie-
jących tam dróg gruntowych 
wymaga ciągłego wyrówny-
wania, a także zasypywania 
nierówności piaskiem czy 
kruszywem. Ktoś złośliwy 
mógłby nawet nazwać to syzy-
fową pracą, bo kapryśna aura 
robi swoje, a z drugiej strony, 
gdyby nawet środki finansowe 
pozwalały na utwardzenie 
dróg na poszczególnych uli-
cach, to raczej ogólnej zgody 
by nie było. Istnieją w tej kwe-
stii różnice zdań i stąd właśnie 
rozbieżne uwagi i prośby pod 
adresem samorządu o pomoc 
w tej sprawie. Uprawnieni 
pracownicy Gminy mają ten 
temat rozpoznać i podjąć 
stosowne kroki. Mieszkańcy 
narzekają również na de-
wastacje infrastruktury oraz 
koszy na śmieci. Zdarzają 
się też włamania na działki 
rekreacyjne, ludzie czują się 
zagrożeni i pragną patrolowa-
nia tego terenu przez Policję. 
W pozostałych sołectwach nic 
groźnego się nie dzieje, jedy-
nie w Cedrowicach potrzebna 
jest równiarka, rolnicy z Czer-
chowa poszukują odbior-
ców zużytych folii, natomiast 
mieszkańcy Katarzynowa 
pragną udoskonalenia grafiku 
odbioru odpadów.

Podsumowując spotkanie, 
Wójt Tomasz Komorowski 
poinformował obecnych, że 
wszelkie niedociągnięcia do-
skwierające mieszkańcom 
będą w miarę możliwości 
rozwiązywane. Wychodząc 
zaś naprzeciw grasującym 
w terenie różnym psotnikom, 
Urząd pracuje obecnie nad 
instalacją w wybranych miej-
scach monitoringu. 

Pao

Remont drogi 
powiatowej
Nie wszyscy zapewne widzieli, co się stało w ostatnim 
czasie  z  nawierzchnią  drogi  powiatowej  biegnącej 
z Ozorkowa przez Śliwniki do Wróblewa. Oczywiście, 
sygnalizowaliśmy wcześniej, że prowadzony remont na 
kolei  i zamknięcie czasowe przejazdu we Wróblewie 
będzie skutkowało takimi właśnie obrazkami. 

okres (zamknięcia przejazdu) 
połacie asfaltu zamienią się 
w czarne kruszywo. 

Śliwniczanie sporo się 
napatrzyli na różne dziwne 
manewry – hamowania, omi-
jania itp., zanim przyjechała 
remontowa ekipa zajmująca 
się uzupełnianiem ubytków 
w asfalcie. Nic dziwnego, 
potrzeb jest sporo, a powiat 
dość duży. Od razu nasuwa się 
myśl, czy w naszym kraju nie 
należy zmodyfikować w pew-
nym zakresie takich zadań jak 
nadzór i administrowanie dro-
gami, do zastosowania w ta-
kich chociażby sytuacjach.

Pao




