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mimo pandemii i związanych z nią obostrzeń śmiało 
można powiedzieć: Nareszcie rozpoczęło się lato! Dla 
dzieci i młodzieży to czas wakacji. Mam nadzieję, że uprag-
nionych, choć większa część roku szkolnego spędzona na 
nauce zdalnej spowodowała, że uczniowie z utęsknieniem 
wyczekiwali na powrót do szkolnych murów i spotkania 
z rówieśnikami. 

Piękna słoneczna pogoda sprzyja odpoczynkowi. Choć 
wirusolodzy ostrzegają przed kolejną falą pandemii, coraz 
więcej osób decyduje się na wakacje zarówno w Polsce, jak 
i za granicą. Powoli powraca życie kulturalne – otwierane 
są kina, teatry, muzea, organizowane są pierwsze koncerty. 
Zapełniają się restauracje i okoliczne ogródki gastronomicz-
ne. Dopiero teraz wielu z nas przyznaje, jak wiele przez 
ostatnie półtora roku odebrała nam pandemia. 

Lato – dla jednych beztroskie, dla rolników oznacza czas 
wzmożonej pracy na roli. Liczę, że choć pod względem 
aury nie wyrządzi na polach uprawnych i w sadach szkód, 
a nam – samorządowi nie utrudni realizowania inwestycji, 
o których piszemy na łamach naszego miesięcznika. 

Pozostając w temacie czerwcowego wydania, zachęcam 
do lektury artykułów poświęconych przyznanym dotacjom, 
relacji z uroczystości religijnych czy informacji, co robić 
z powstającymi w gospodarstwach rolnych odpadami 
w postaci m.in. folii po sianokiszonkach, siatek i sznurków 
do owijania balotów czy opakowań po nawozach. Temat 
tych odpadów wraca jak bumerang na naradach sołtysów 

oraz sesjach. Do 15 lipca br. macie Państwo możliwość 
złożenia w Urzędzie Gminy Ozorków wniosku o bezpłatne 
usunięcie powyższych odpadów. Szczegółowe informacje 
znajdą Państwo na str. 10. Proszę również o podzielenie się 
tą informacją z sąsiadami.  

W czerwcowym numerze nie zabraknie również artyku-
łów poświęconych najmłodszym mieszkańcom, przecież 
czerwiec rozpoczyna się Dniem Dziecka. Życzę, by święto 
dzieci trwało cały rok, a już na pewno przez okres wakacji. 
Bawcie się dobrze i bezpiecznie. Udanego odpoczynku!

Pozdrawiam serdecznie
Tomasz Komorowski 

Wójt Gminy Ozorków
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Nasza pierwsza świetlica w Bor-
szynie to tytuł projektu zgłoszonego 
przez sołectwo Borszyn, który zakłada 
dostawę i montaż pawilonu techniczno-
-socjalnego, który służyć będzie jako 
świetlica mieszkańcom, gościom 
i użytkownikom obiektu podczas im-
prez sportowych, kulturalnych i spot-
kań informacyjnych.

– Powstałe pomieszczenie pozwoli 
na organizację spotkań mieszkańców 
i Koła Gospodyń Wiejskich. Teren, 
na którym stanie pawilon już teraz 
jest miejscem spotkań lokalnej spo-
łeczności, odbywają się tutaj mecze 
piłkarskie i siatkówki oraz festyny. 
W altance organizowane są liczne spot-
kania mieszkańców. Dzięki powstaniu 
„świetlicy” borszynianie będą mogli 
aktywnie uczestniczyć w licznych 
spotkaniach także w sezonie jesienno-
-zimowym – podkreśla sołtys Borszyna 
Piotr Walczak. 

Przebudowa studni „Abisynki’ 
w miejscowości Leśmierz jest przed-
miotem wniosku złożonego przez 
sołectwo Leśmierz. Studnia usytuo-
wana jest w centrum miejscowości 
pomiędzy skwerem, ryneczkiem 
a zabytkowym zespołem budynków, 
który stanowi pozostałość po dawnym 
zespole folwarcznym cukrowni z 1913 
roku. Zarówno zespół budynków jak 
i studnia wpisane są do gminnego 
i wojewódzkiego zasobu zabytków 
województwa łódzkiego i podlegają 
opiece konserwatorskiej. 

– Otoczenie studni, czyli skwer, 
ryneczek i zespół budynków jakiś czas 
temu zostały odnowione i zmodernizo-
wane. Niestety, mimo wcześniejszych 
starań nie udało się naprawić samej 
studni, która nadal jest niesprawna 
i niszczeje. Jej naprawa sprawi, że 
Leśmierz będzie mieć alternatywne 
źródło wody na wypadek awarii sieci 

wodociągowych oraz suszy nawiedza-
jących w ostatnich latach nasz kraj, 
a także stanie się jedną z wizytówek 
Leśmierza – wyjaśnia sołtys Leśmierza 
Bożena Pawłowska. 

Celem projektu złożonego przez 
sołectwo Modlna pt. W Modlnej 
stawiamy na zdrowie była konty-
nuacja poprawy jakości życia wraz 
z zaspokojeniem potrzeb rekreacyjno-
-sportowych i kulturalnych poprzez 
utworzenie minisiłowni na świeżym 
powietrzu zlokalizowanej w parku, 
gdzie w ubiegłych latach powstały 
altana i plac zabaw dla dzieci. 

– Mieszkańcy zarówno Modlnej jak 
i okolicznych miejscowości od wielu 
lat czynnie uczestniczą w zagospo-
darowaniu terenu parku położonego 
w samym centrum sołectwa Modlna 
przy drodze wojewódzkiej nr 708. 
Najpierw uporządkowaliśmy teren 
parku, następnie zamontowaliśmy 
altanę, do której doprowadziliśmy 
prąd. W parku stanęły pierwsze urzą-
dzenia do zabawy dla najmłodszych. 
Doposażenie terenu w minisiłownię 
podniesie jakość obecnej infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej i przyczyni się 
do zwiększenia aktywności mieszkań-
ców i osób przyjezdnych – mówi sołtys 
Modlnej Anna Sępińska. 

Sołectwo Sokolniki-Parcela za 
otrzymane środki zrealizuje zadanie 
pn. Modernizacja sufitu w świetlicy 
wiejskiej w Sokolnikach-Parceli. Obec-
nie świetlica służy miejscowemu Kołu 
Gospodyń Wiejskich, okolicznym 
mieszkańcom i zaproszonym gościom 
podczas imprez sportowych i kultu-
ralnych oraz spotkań informacyjnych.

– W ubiegłym roku przeprowadzo-
no naprawę pokrycia dachowego na ca-
łej powierzchni budynku. Wykonanie 
nowego sufitu będzie uzupełnieniem 
modernizacji budynku, przyczyni się 
do poprawy estetyki wnętrza i zmniej-
szy nakłady na ogrzewanie pomiesz-
czenia – mówi sołtys Sokolnik-Parceli 
Jolanta Walczak.

Sołectwa na wykonanie ww. zadań 
mają czas do połowy listopada br. 
O przebiegu prac będziemy informo-
wać Państwa na bieżąco. 

/Red./ 

Granty dla sołectw 
z terenu gminy Ozorków
Wysokie oceny merytoryczne zadań zgłoszonych w naborze „Sołectwo na 
Plus” ogłoszonym przez Województwo Łódzkie pozwoliło czterem sołectwom 
z terenu naszej gminy: Borszynowi, Leśmierzowi, Modlnej i Sokolnikom-Par-
celi znaleźć się na liście rankingowej ustalonej przez Zarząd Województwa 
Łódzkiego, co oznacza, że otrzymają one dotacje w wysokości 10 000,00 
zł. Na co zostaną wydatkowane te środki? O tym poniżej.
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Choroby układu ruchu to jedna z naj-
częściej występujących w społeczeństwie 
grup schorzeń. Problem ten dotyczy szcze-
gólnie rolników. Nasilenia dolegliwości 
bólowych mogą prowadzić do okresowej 
lub trwałej niezdolności do pracy w gospo-
darstwie rolnym.

Przyczyny występowania chorób układu 
ruchu:
3 nadmierny wysiłek fizyczny – pod-

noszenie oraz przenoszenie ładunków 
o dużej masie i gabarytach, przemiesz-
czanie ładunków w pozycji wymuszonej 
z jednoczesnym skrętem tułowia, a także 
zawyżona samoocena możliwości fi-
zycznych człowieka.

3 długotrwała praca w wymuszonej pozy- 
cji ciała – powtarzalne czynności (częste 
pochylenia, skręty tułowia, praca na ko-
lanach powodująca obciążenia statycz-
ne), nieodpowiednio przygotowane sta-
nowisko pracy i źle dobrane narzędzia.

3 brak odpowiednich środków wspoma-
gających przemieszczanie ładunku – 
wózków, taczek itp.

3 ekspozycja na wibrację ogólną – doty-
czy kierowców ciągników i rolniczych 
maszyn samobieżnych.

3 czas pracy rolnika – zbyt długa praca 
powodująca przeciążenia narządu ruchu.

3 stres – jako działanie długofalowo 
sprzyjające wypadkom i urazom (spię-
trzenie prac związanych z okresem zbio-
rów, klęski żywiołowe, trudna sytuacja 
ekonomiczna gospodarstwa, problemy 
rodzinne).

3 praca ze zwierzętami – możliwość 
wystąpienia urazów narządu ruchu 
spowodowanych szarpnięciem, przy-
gnieceniem przez zwierzęta itp.
Możesz zmniejszyć ryzyko wystąpienia 

chorób układu ruchu:
3 stosując właściwą technikę podnoszenia 

i przenoszenia – według zasady: podnoś 
ładunki oburącz, jak najbliżej ciała, na 
zgiętych kolanach, z wyprostowanymi 
plecami (tułowiem), unikając obciążenia 
jednostronnego.

3 organizując ergonomiczne stanowisko 
pracy – redukuj do minimum koniecz-
ność wykonywania czynności takich 
jak: skręty i zginanie tułowia, zginanie 
nadgarstków, unoszenie rąk ponad 
głowę, łokci ponad obręcz barków 
przez właściwy dobór narzędzi pracy 
na stanowisku oraz ich rozmieszczenie 
w sposób łatwo dostępny, co znacznie 
ułatwi Ci pracę.

3 ograniczając do minimum ręczne prace 
transportowe – korzystaj z narzędzi 
pomocniczych (wózków, taczek, trans-
porterów itp.), dziel ładunki na mniej-
sze części, korzystaj z pomocy drugiej 
osoby przy przenoszeniu ładunków 
o większej masie. Przestrzegaj norm 
podnoszenia i przenoszenia: praca stała 
– 12 kg (kobiety), 30 kg (mężczyźni); 
praca dorywcza: kobiety – 20 kg, męż-
czyźni – 50 kg.

3 stosując przerwy w pracy – w celu od-
ciążenia mięśni przez odpoczynek lub 
zmianę rodzaju wykonywanej pracy 
(praca urozmaicona).

3 kontrolując stan zdrowia – wykonuj 
podstawowe badania profilaktyczne, 
zadbaj o systematyczną aktywność 
ruchową.

3 unikając bezpośredniego kontaktu ze 
zwierzętami, szczególnie z dużymi 
osobnikami.

3 zapobiegając urazom układu ruchu – sto-
suj zawsze czyste obuwie, dostosowane 
do wykonywanej pracy, usztywniające 
staw skokowy, z podeszwą antypośliz-
gową. Korzystaj z bezpiecznych drabin 
przy pracach na wysokości, stosuj 
zabezpieczenia przed upadkiem (przy 
wchodzeniu i schodzeniu z ciągników, 
maszyn i przyczep korzystaj z drabinek, 
podestów oraz uchwytów zamontowa-
nych fabrycznie).
Nie lekceważ bólu! Skorzystaj z bez-

płatnej rehabilitacji
Długotrwałe przeciążenia organizmu 

mogą dać o sobie znać nawet po kilku latach 
jako wynik sumy mikrourazów. Jednym ze 

PT KRUS w Zgierzu apeluje: 
Rolniku! Dźwigaj z głową – mierz siły na zamiary!

sposobów zapobiegania lub łagodzenia do-
legliwości ze strony układu ruchu jest bez-
płatna rehabilitacja, realizowana w Centrach 
Rehabilitacji Rolników. Rehabilitacja ta 
zyskała duże uznanie rolników.

Na rehabilitację leczniczą kierowane 
są osoby ubezpieczone w KRUS zagro-
żone całkowitą niezdolnością do pracy 
w gospodarstwie rolnym, uznane okreso-
wo za całkowicie niezdolnych do pracy 
w gospodarstwie rolnym, które rokują jej 
odzyskanie w wyniku dalszego leczenia 
i rehabilitacji. Niedawno centra w Jedlcu 
i Szklarskiej Porębie uruchomiły nowy 
profil rehabilitacji leczniczej dla osób po 
przebytej chorobie COVID-19.

Podstawą skierowania jest wniosek 
o skierowanie sporządzony przez lekarza 
prowadzącego pacjenta, lub prawomocne 
orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy 
(albo komisji lekarskiej Kasy). Kasa ponosi 
pełne koszty rehabilitacji leczniczej, całodo-
bowej opieki medycznej, zakwaterowania 
i wyżywienia. Osoba skierowana otrzymuje 
również zwrot kosztów dojazdu do zakładu 
rehabilitacji.

Zachęcamy wszystkich rolników 
z powiatu zgierskiego do składania 
wniosków o skierowanie na rehabi-
litację. Więcej informacji na temat 
zasad kierowania na turnusy rehabili-
tacyjne można uzyskać pod numerami 
telefonów: (42) 665 07 29 (OR KRUS 
w Łodzi), (43) 824 15 43 (PT KRUS 
w Zduńskiej Woli) i (44) 725 64 25 (PT 
KRUS w Tomaszowie Mazowieckim).

Źródło: KRUS 
Oddział Regionalny w Łodzi  

Placówka terenowa w Zgierzu

„Kości i stawy też rolnika sprawy” – to hasło jednej z licznych kampanii 
prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, prowadzo-
nych w 2021 roku. Jej celem jest zwrócenie uwagi na przyczyny chorób 
i urazów układu mięśniowo-szkieletowego, które są nie tylko źródłem 
dolegliwości, ale zwiększają też ryzyko wypadku przy pracy rolniczej.
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Majowa sesja Rady Gminy Ozorków

Pierwsza uchwała dotyczyła 
zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za okres od dnia 
01.01.2020 r. do 31.12.2020 
r. i przeznaczenia zysku bi-
lansowego Gminnego Zespołu 
Ośrodków Zdrowia Gminy 
Ozorków. Osiągnięty w 2020 
roku zysk netto w kwocie 
305 932,87 zł został przezna-
czony w 95% na fundusz zakła-
du, zaś 5% ww. zysku zostanie 
przeznaczone na pokrycie strat 
z lat ubiegłych. 

Następnie radni przyjęli 
szereg uchwał związanych 
z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego 
Gminy Ozorków. Pierwszy 
z nich związany był z uchwale-
niem zmiany MPZP fragmen-
tów Gminy Ozorków. Obszar 
objęty zmianą planu obejmuje 
teren o łącznej powierzchni 
ok. 8465,7 ha. Projekt zmiany 
planu nie miał na celu zmiany 
ogólnego charakteru, założeń 
i ustaleń zawartych w obo-
wiązującym planie miejsco-
wym, a ograniczał się jedynie 
do przeprowadzenia korekty 
w części tekstowej dotyczącej 
zagadnień uniemożliwiają-
cych realizację inwestycji przez 
Gminę Ozorków, mieszkańców 
i inwestorów. Pozostałe ustale-
nia obowiązującego planu nie 
uległy zmianie. 

Kolejny akt prawny do-
tyczył przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenów położonych 
w obrębach: Sierpów, Solca 
Mała, Małachowice, Hele-
nów, Maszkowice, Sokolniki, 
Modlna, Skotniki, Konary oraz 
Celestynów. Następnie radni 
podjęli uchwałę w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla te-
renów położonych w obrębach: 
Cedrowice, Sokolniki oraz 

Modlna. Na terenach objętych 
przystąpieniem do sporządze-
nia MPZP obowiązuje plan 
miejscowy przyjęty uchwałą 
nr X/70/2003 Rady Gminy 
Ozorków z dnia 4 września 
2003 r. oraz zmiana miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Ozor-
ków obejmującego wybrane 
tereny we wsiach Sierpów, Ce-
drowice, Wróblew, Sokolniki 
Wieś, Solca Mała – uchwała nr 
XXXVIII/297/98 Rady Gminy 
w Ozorkowie z dnia 30 kwietnia 
1998 roku. Zgodnie z przepro-
wadzoną analizą aktualności 
planów miejscowych, plany te 
wymagają dostosowania do ak-

27 maj br. miała miejsce XL sesja Rady Gminy Ozor-
ków. Ponownie radnych naszej gminy gościł w swym 
gmachu Gminny Ośrodek Kultury w Leśmierzu. Poniżej 
przedstawiamy krótki opis przyjętych aktów prawnych.

2019 r. w sprawie pomników 
przyrody na terenie działki nr 
418 i działki nr 419 w miej-
scowości Sokolniki-Las, obręb 
geodezyjny Sokolniki-Las. 
Podjęcie uchwały zmieniającej 
konieczne było w związku 
z zaistniałą pomyłką drukarską 
w §1 pkt 3 dotyczącą działki, 
na której rośnie pomnik przy-
rody Dąb szypułkowy, nazwa 
drzewa Kasia o obwodzie pnia 
310 cm. Omyłkowo wpisano 
numer działki 419, a wymie-
nione drzewo rośnie na działce 
o numerze 418. 

Szósta i siódma uchwała 
miały charakter okołobudżeto-
wy. Pierwsza z nich zmieniała 
tegoroczny budżet Gminy Ozor-
ków. Radni przegłosowując 
uchwałę dokonali zmian w pla-
nie dochodów i wydatków oraz 
wykazie zadań majątkowych 
(inwestycyjnych). Zwiększono 

kach-Lesie. Drugi akt prawny 
stanowiła uchwała zmieniająca 
wieloletnią prognozę finansową 
Gminy Ozorków na lata 2021-
2033, będąca wynikiem zmian 
wprowadzonych do budżetu 
Gminy Ozorków na 2021 rok. 

Do porządku obrad majowej 
sesji Rady Gminy Ozorków 
wniesiono także dwa projekty 
uchwał. Obydwa dotyczyły 
wyrażenia woli do wniesienia 
skargi kasacyjnej od dwóch 
wyroków Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Łodzi 
z dnia 30 kwietnia 2021 r.: 
sygnatura akt II SA/Łd873/20 
stwierdzającego nieważność 
uchwały nr XXIII/196/20 Rady 
Gminy Ozorków z dnia 27 
lutego 2020 r. oraz sygnatura 
akt II SA/Łd874/20 stwierdza-
jącego nieważność uchwały 
nr XXIII/197/20 Rady Gminy 
Ozorków z dnia 27 lutego 2020 

tualnie obowiązujących wymo-
gów przepisów prawa z zakresu 
planowania przestrzennego. 
Wskazane przeznaczenie w ww. 
planie nie odpowiada także 
polityce przestrzennej Gmi-
ny zawartej w Studium uwa-
runkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego 
Gminy Ozorków z 2015 roku, 
oczekiwaniom właścicieli nie-
ruchomości oraz uniemożliwia 
realizację inwestycji gminnych. 

Piąty akt prawny procedo-
wany podczas majowe sesji 
związany był ze zmianą uchwa-
ły nr XXI/169/19 Rady Gminy 
Ozorków z dnia 30 grudnia 

m.in. wydatki majątkowe na 
realizację zadań: Moderniza-
cja odcinka drogi wewnętrz-
nej działka ewidencyjna nr 
142 w miejscowości Skotniki, 
Wymiana odcinka kanalizacji 
sanitarnej wraz ze studzienką 
w Leśmierzu przy bloku nr 16, 
Przebudowa Punktu Selek-
tywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w Modlnej, Bu-
dowa zaplecza socjalnego przy 
istniejącym boisku sportowym 
we Wróblewie; oraz wydatki 
bieżące z przeznaczeniem na 
konserwację i pielęgnację pię-
ciu drzew uznanych za pomniki 
przyrody rosnących w Sokolni-

r. Radni podejmując powyższe 
uchwały upoważnili Wójta 
Gminy Ozorków do podejmo-
wania wszelkich czynności 
związanych ze sporządzeniem 
i wniesieniem skargi kasacyj-
nej, w tym do ustanowienia 
pełnomocnika procesowego.

*     *     *
Szczegółowy wykaz uchwał 

oraz ich treść dostępne są na 
stronie Biuletynu Informa-
cji Publicznej Urzędu Gminy 
Ozorków, a przebieg obrad 
jest nagrywany i publikowany 
w BIP w zakładce: Rada Gmi-
ny/Nagrania i wyniki głosowań. 

/Red./
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Celem Tygodnia z patronem 
naszej szkoły – Stanisławem 
Jachowiczem było popularyzo-
wanie życia i twórczości Patrona, 
przybliżenie sylwetki Stanisława 
Jachowicza, jego twórczości, 
czasów, w których żył oraz ludzi, 
którzy go otaczali, a także rozbu-
dzenie różnych form kreatywno-
ści uczniów. Licząc na fantazję 
i pomysłowość uczniów, kilka 
dni wcześniej został ogłoszony 
konkurs poetycki, plastyczny i te-
atralny. Ważne były również lek-
cje języka polskiego poświęcone 
Stanisławowi Jachowiczowi.

Każdego dnia na stronie 
szkoły były umieszczane in-
formacje i filmiki, których za-
daniem było popularyzowanie 
wiedzy o Patronie i roli, jaką 
odegrał w I połowie XIX wie-
ku na ziemiach polskich pod 
zaborem. Mając na uwadze, że 
w środowisku i wśród uczniów 
„ukrywają” się talenty, zostały 
zaproponowane warsztaty pla-
styczne, literackie, recytacje 
wybranych bajek w wykonaniu 
rodziców i uczniów, a na koniec 
quiz. Cieszy nas, że propozy-
cje do Szkolnej galerii sztuki 
„Zainspirowani” zachęciły do 
różnych działań zwłaszcza młod-
sze dzieci, którzy w przyszłości 
będą współtwórcami kolejnych 
uroczystości. Były to nagrania 
recytacji wierszyków, opowiada-
nia „Warto pomagać” zainspiro-
wane działalnością filantropijną 
Stanisława Jachowicza czy wy-
konanie maski kota. 

Napłynęło wiele ciekawych, 
pomysłowych i twórczych prac 
w ogłoszonych konkursach: „Ry-
mowanki z morałem” – konkurs 
poetycki, „Z kredką i pędzlem 
w świecie bajek Jachowiczow-
skich” – konkurs plastyczny, 
„Pan kotek był chory…” – kon-

kurs teatralny.  Wyłonienie zwy-
cięzców nie było łatwe. Wyniki 
i prace zostały zamieszczone 
na stronie szkoły. Gratulujemy 
zwycięzcom i życzymy dalszych 
sukcesów. Jesteśmy dumni z na-
szych Wychowanków. Wielkie 
słowa uznania i podziękowania 
kierujemy do rodziców, którzy 
dopingowali do działań swoje 
dzieci, ale też sami współtwo-
rzyli nasz projekt. Dziękujemy 
paniom z edukacji wczesno-
szkolnej za współpracę i moty-
wowanie uczniów do udziału 
w konkursach. 

„Cudze chwalicie, swego 
nie znacie, sami nie wiecie, co 
posiadacie” – te wymowne słowa 
Patrona naszej szkoły odczy-
tujemy na nowo w kontekście 
życia, twórczości i działalności 
samego ich autora. Przybliżono 
w projekcie sylwetkę Polaka, 
który dla wielu stał się wzorem 
do naśladowania. Pokazał on, jak 
w trudnych czasach można żyć 
dla swoich bliskich, ale przede 
wszystkim dla innych. Udowod-
nił, że takie życie daje radość, 
siłę i spełnienie. Śmiało można 
wyciągnąć wniosek po lekturze 
biografii, że wychowankowie 
Stanisława Jachowicza pod-
trzymywali ducha narodowego 
w czasie zaborów. Dziś jeszcze 
życie jego, pełne poświęcenia 
i trudu dla drugich, budzi w nas 
podziw. To Stanisław Jacho-
wicz był pomysłodawcą wielu 
akcji charytatywnych, które 
sprawdzają się również dziś, 
gdy istnieje potrzeba wsparcia 
potrzebujących. Był prekur-
sorem masowych akcji typu 
licytacje, koncerty, kwesty, do 
których włączali się ludzie róż-
nych stanów i o różnym statusie 
finansowym. Inspirował innych 
do podejmowania działań na 

Tydzień z patronem naszej szkoły 
– Stanisławem Jachowiczem
Święto Patrona Szkoły, jak co roku, obchodzone jest 
w Szkole Podstawowej w Leśmierzu 8 maja, w dzień 
imienin Stanisława. We wtorek 4 maja 2021 roku 
rozpoczęły się pięciodniowe obchody w wersji online. 

rzecz najsłabszych w społe-
czeństwie. Można rzec, że był 
doskonałym menedżerem, opie-
kunem, skutecznym działaczem 
społecznym.

Patron zajmuje w naszej 
szkolnej historii bardzo ważne 
miejsce. Ten wielki i prawy czło-
wiek, prawdziwy Polak, gorący 
patriota, pisarz, przyjaciel dzieci, 
wychowany był w atmosferze 
miłości człowieka. Przetrwał 
burze i wiatry historii. Trudno 
w kilku zdaniach podkreślić 
wielkość Stanisława Jachowi-
cza jako człowieka, patrioty, 
filantropa, wychowawcy czy 
bajkopisarza.

Najsłynniejszą bajką nasze-
go Patrona jest „Chory kotek”. 
„Bajka uczy, bawi, wychowuje” 
– tak uważał Stanisław Jacho-
wicz, który w kilkuset bajkach 
i powiastkach  zawarł prawdy 
życiowe, wskazówki i przestrogi. 
W obliczu wyzwań współczesne-
go świata warto pochylić się nad 

postawą i systemem wartości, 
którymi kierował się Jachowicz. 
W swej działalności pedagogicz-
nej ściśle łączył doświadczenie 
dydaktyczne, zdolności litera-
ckie, niezwykłe umiejętności 
organizatorskie, wrażliwość 
empatyczną i dobroć. Ten ce-
niony wychowawca, stawiający 
wymagania, wskazujący kie-
runek działań i sam działający 
może być przykładem dla całego 
społeczeństwa, które nie może 
poddawać się, a które powinno 
zadbać o pełen rozwój młodego 
pokolenia. Warto poznać ró-
wieśnika Adama Mickiewicza. 
Dawny język, inne realia niech 
nam nie przeszkadzają w od-
kryciu piękna człowieczeństwa 
naszego Patrona. Zapraszamy 
na stronę Szkoły Podstawowej 
w Leśmierzu.

Jolanta Kuropatwa  
Maria Graczyk 

Szkoła Podstawowa 
w Leśmierzu
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– Zły stan techniczny na-
wierzchni wymaga pilnego 
podjęcia prac, dlatego mo-
dernizacja z pewnością ułatwi 
okolicznym rolnikom dojazd 
do pól ciężkim sprzętem rolni-
czym oraz sprzętem o dużych 
gabarytach. Przebudowa drogi 
o długości 990 m obejmie 
wykonanie warstwy ścieralnej 
o szerokości 3,30 m oraz obu-
stronnych poboczy z kruszywa 
łamanego – wyjaśnia Zastępca 

Wójta Gminy Ozorków Ma-
rian Lemański. 

Szacuje się, że koszt zada-
nia wyniesie około 300 000,00 
zł. Oznacza to, że reszta 
środków pochodzić będzie 
z budżetu Gminy Ozorków. 
O postępowaniu przetargo-
wym, wyborze wykonawcy 
i postępie prac będziemy in-
formować Państwa na łamach 
naszego miesięcznika. 

/Red./

Droga dojazdowa do pól relacji Borszyn-
Tkaczew doczeka się modernizacji
Blisko 23 mln zł z bu-
dżetu Województwa 
Łódzkiego zostanie 
w bieżącym roku prze-
znaczonych na budowę i modernizację dróg dojazdo-
wych do gruntów rolnych. Wśród samorządów teryto-
rialnych, które otrzymają dotacje znalazła się Gmina 
Ozorków. Dzięki pozyskanym funduszom w wysokości 
100 940,00 zł nasza gmina zrealizuje zadanie pn. 
Modernizacja drogi dojazdowej poprzez remont drogi 
wewnętrznej relacji Borszyn-Tkaczew.

– Trwają prace związa-
ne z realizacją zadania pn. 
„Modernizacja wyposażenia 
technicznego pasa drogowego 
drogi gminnej nr 120119E 
w miejscowości Skotniki”, 
w ramach którego zostanie 

odnowiony rów odwadniający 
poprzez jego mechaniczne 
oczyszczenie na długości 
1090 m.b. oraz ciśnieniowe 
i mechaniczne czyszczenie 21 
przepustów drogowych pod 
wjazdami do nieruchomości – 

Udrażnianie rowów przydrożnych
mówi Zastępca Wójta Gminy 
Ozorków Marian Lemański. 

Prace ukończone zostaną 
do 30 czerwca br. Ich koszt za-
mknie się w kwocie 25 000,00 

zł. Wykonawcą odpowiedzial-
nym za realizację zadania jest 
firma Julian Jańczyk „Roboty 
Ziemne i Drogowe” z siedzibą 
w Mrożewicach.           /Red./

Niejednokrotnie gwałtowne zjawiska atmosferyczne 
w postaci ulewnych deszczy czy obfitych opadów śnie-
gu, a następnie roztopów kończyły się dla skotniczan 
zalewaniem posesji. Niestety, takie sytuacje miały 
miejsce nie tylko z powodu intensywnych opadów, lecz 
także zaniedbań leżących w dużej mierze po stronie 
właścicieli i użytkowników gruntów, którzy „zapomnie-
li” o obowiązku utrzymania zjazdów indywidualnych 
przyległych do drogi. Na pomoc mieszkańcom, którym 
woda nie raz wlewała się do domów przyszła Gmina 
Ozorków.

Zgodnie z art. 30 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o dro-
gach publicznych obowiązek utrzymania zjazdów, łącz-
nie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy 
do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych 
do drogi. Oznacza to, że czyszczenie lub wymiana rur 
przepustu w celu zapewnienia drożności należy do właś-
ciciela posesji. W przypadku niewywiązana się właścicieli 
posesji z obowiązku właściwego utrzymania zjazdów 
i dalszego uniemożliwiania swobodnego spływu wód 
w rowach przydrożnych, a tym samym powstawania 
zastoisk, zarządca drogi ma prawo rozebrać niedrożne 
zjazdy. Wówczas właściciel posesji będzie zmuszony na 
nowo występować do zarządcy drogi z wnioskiem o lo-
kalizację i warunki na budowę nowego zjazdu.
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Uczestnicy konkursu wy-
konywali wybrany przez sie-
bie utwór z repertuaru  Marka 
Grechuty. Poezja śpiewana 
Grechuty do najłatwiejszych 
nie należy, toteż wielkie słowa 
uznania dla tych, którzy się 
z nią w MDK co roku mierzą. 
Jury w składzie: pan K. Mucha 
– przewodniczący, pani. A. 
Sowińska i pani M. Zarem-
bska, po obejrzeniu i odsłu-
chaniu prezentacji przyznało 
następujące nagrody:
l I miejsce – Weronika Ma-

szorek (SP w Modlnej)

l II miejsce – Adam Urba-
niak (Pałac Młodzieży im. 
J. Tuwima w Łodzi)

l III miejsce – Damian Lesz-
czyński (Zespół Szkół Spe-
cjalnych w Ozorkowie).
Weronika, urzekła jury 

swoją interpretacją piosenki 
pt.: „Dni, których nie zna-
my”. Wielu cennych wskazó-
wek i rad udzieliła uczennicy 
nauczycielka muzyki pani 
Joanna Banacka. Serdecznie 
gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów wokalnych. 

/Red./

III Wojewódzki Konkurs Piosenek 
im. Marka Grechuty za nami
Uczennica klasy VIIIa Szkoły Podstawowej w Modlnej 
Weronika Maszorek zajęła I miejsce w III Wojewódz-
kim Konkursie Piosenek im. Marka Grechuty „Dni, 
których nie znamy” organizowanym przez Młodzieżowy 
Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie, który 
odbył się 14 maja br. Ze względu na panująca pande-
mię konkurs przeprowadzony został w formie „online”. 

20 kwietnia br. pani Lucy-
na Osmolińska, mieszkanka 
Sokolnik-Lasu, obchodziła 
swój jubileusz 100 lat urodzin. 
Z tej okazji Wójt Gminy Ozor-
ków Tomasz Komorowski 
przesłał Jubilatce w imieniu 
władz naszej Gminy życzenia 

oraz przekazał prezent urodzi-
nowy. Życzenia okolicznoś-
ciowe nadesłał też Prezes Rady 
Ministrów Mateusz Morawie-
cki. Serdeczne podziękowania 
za wszystkie życzenia składa 
syn naszej jubilatki Ryszard 
Jan Osmoliński.            /Red./ 

Kolejnych stu lat!

Gminny Zespół 
Ośrodków Zdrowia 
Gminy Ozorków 
uprzejmie informu-
je, że gabinety sto-
matologiczne w So-
kolnikach-Parceli, 
Leśmierzu i Solcy Wielkiej zapraszają do wykonywania 
protez zębowych w ramach NFZ. Zapisujemy na bie-
żąco – bez kolejek!

Zgłaszać mogą się wszyscy uprawnieni bez względu 
na adres zamieszkania!

GZOZ Gminy Ozorków 

Komunikat
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Oczywistym jest, iż dla 
wszystkich katolików maj to 
miesiąc poświęcony Matce 
Bożej, dlatego też stan pogody 
nie ma większego znaczenia, 
to tylko kwestia odpowiedniej 
garderoby, by w otoczeniu 
współmieszkańców organi-
zować wspólne modlitwy 
przed figurką Matki Bożej lub 
też przed ustawionym przy-
drożnym krzyżem. I jednych, 
i drugich w naszej gminie 
nie brakuje, a więc miesz-
kańcy wypełniający również 
tę chrześcijańską powinność 
mają w większości – pod 
ręką – odpowiednie miejsca 
do modlitwy. 

Naturalnie, wszystkie 
te miejsca kultu maryjnego 
wymagają należytej opieki 

Majowe modlitwy na wioskach
Za majową aurą ciężko trafić i obecny rok jest wyjątkowym tego przykładem, ale 
nie jest trudno przewidzieć, co się działo na naszych wioskach w tym miesiącu 
przed dziesiątkami obiektów sakralnych (kapliczki, krzyże) istniejących w każdym 
sołectwie gminy Ozorków. 

„Chwalcie łąki umajone,

Góry, doliny zielone.

Chwalcie, cieniste gaiki,

Źródła i kręte strumyki!”

i przede wszystkim na czas 
majowej modlitwy kapliczki 
są zadbane, uporządkowane 
i również przystrojone. Od-
bywające się przy kapliczkach 
oraz krzyżach spontanicz-
nie podejmowane wieczorne 
modlitwy, a także nabożeń-
stwa z udziałem księży pro-
boszczów gromadzą głównie 
dojrzałych wyznawców wiary 
katolickiej, ale na pierwszym 
planie są zawsze śpiewające 
panie, które dobrze znają Lita-
nię Loretańską oraz popularne 
pieśni maryjne. 

Wiele osób tam przyby-
wających ma również swoje 
osobiste powody – oprócz 
tych zwykłych zachowań cha-
rakterystycznych dla każdego 
katolika. W wielu przypad-

kach, widać też zaangażowa-
nie osób wyróżniających się 
w danej społeczności,  jak np. 
doświadczeni sołtysi, zabiega-
jący – by w danej wiosce czy 
sołectwie w okazały sposób 
spełnić potrzeby duchowe 
swoich mieszkańców i tym 
samym utrwalać Chrystusowe 
nauki. 

Wszystko to przepięknie 
wygląda, jest zjawiskiem nie-

powtarzalnym i stanowi zara-
zem wielki wkład do kultury 
chrześcijańskiej. Osobnym 
natomiast zagadnieniem są – 
nazwijmy – głębsze przeżycia 
jak wyrazy wdzięczności, 
osobiste prośby czy też szcze-
gólne intencje z tym związane, 
lecz zapewne sporo z nich 
pozostaje w sercach samych 
zainteresowanych.  

Pao
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Rolniku, jeśli masz problem z odpadami takimi jak: folia rolnicza, siatki 
i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag używa-
nych w gospodarstwach rolnych, zgłoś się pilnie do Urzędu Gminy Ozorków!

W związku z naborem wniosków przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach 
programu pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności 
rolniczej”, uprzejmie informuję, że Gmina Ozorków planuje ubiegać się o powyższe 
dofinansowanie.

Rolników, zainteresowanych bezpłatnym usunięciem folii i innych podobnych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej, zapraszamy do złożenie formularza zgłoszeniowego 

w terminie do dnia 15 lipca 2021 r. w Urzędzie Gminy Ozorków w pokoju nr 6 lub 
za pośrednictwem poczty elektronicznej: gmina@ug-ozorkow.pl. Wszystkie informacje 
udzielane są pod nr. telefonu 42 277-14-44 wew. 127

Formularz dostępny jest na stronie Urzędu Gminy Ozorków: www.ug-ozorkow.pl 
w zakładce: Druki do pobrania.

Wójt Gminy Ozorków 
informuje 

o bezpłatnej zbiórce folii rolniczej
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W ogólnym rozrachunku 

tworzywa sztuczne stanowią 
zaledwie 7% masy wszystkich 
śmieci, zajmują one jednak 
bardzo dużo miejsca – około 
30% wszystkich odpadów. Dłu-
gotrwałe składowanie tworzyw 
sztucznych na wysypiskach 
śmieci prowadzi do przenikania 
toksycznych związków do gle-
by i wód gruntowych. Dlatego 
rozwiązaniem jest recykling, 
czyli ponowne użycie, w wyni-
ku którego z odpadów powstają: 
opakowania, worki foliowe, 
butelki, ubrania, np. kurt-
ki polarowe, t-shirty, stroje 

Wrzucamy                                   NIE wrzucamy

√ puste i zgniecione butelki plastikowe po napojach, olejach, 
produktach spożywczych, bidony,

√ nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji 
dobroczynnych,

√ opakowania plastikowe po chemii gospodarczej i kos-
metykach,

√ opróżnione pojemniki po dezodorantach w sprayu czy 
bitej śmietanie w sprayu,

√ czyste torebki foliowe, folie opakowaniowe, reklamówki,
√ metale (m.in.: puszki po napojach i żywności), kapsle, 

zakrętki do słoików,
√ kartonowe opakowania po mleku i napojach,
√ plastikowe opakowania po żywności (np. jogurtach, ser-

kach, tubki po musach), styropianowe tacki,
√ garnki, patelnie, czajniki tradycyjne,
√ doniczki plastikowe bez ziemi,
√ plastikowe miski i pojemniki,
√ opakowania po olejach silnikowych – opróżnione z za-

wartości,
√ styropian używany do zabezpieczeń przy transporcie np. 

sprzętu rtv i agd.

× tłustego lub zanieczyszczonego papieru,
× butelek i pojemników z zawartością, 
× odpadów higienicznych (np. pieluch, wacików, szczote-

czek do zębów, maszynek do golenia), 
× opakowań po lekach oraz odpadów medycznych (np. 

strzykawek, opatrunków),
× opakowań po środkach chemicznych (np. farbach, lakie-

rach), a także po środkach ochrony roślin, 
× worków po materiałach budowlanych - cemencie, wapnie, 

gipsie, itd., 
× elektroodpadów,
× styropianu budowlanego, tapet,
× wkładów do zniczy,
× zabawek,
× części pochodzących z demontażu aut.

Opakowania z tworzyw sztucznych nie muszą być dokład-
nie myte przed wyrzuceniem. Wystarczy je tylko opróżnić  
z zawartości i zgnieść.

Tworzywa sztuczne nie mogą być spalane w domowych 
piecach tylko i wyłącznie w bezpiecznych, przygotowanych 
do tego celu spalarniach!

narciarskie, meble ogrodowe, 
folie, słupki drogowe, ogro-
dzenia, zabawki, długopisy, 
ekrany przeciwhałasowe, 
ramy okienne z PVC, namio-
ty, buty. 

Na rynku pojawiają się rów-
nież nowe typy włóknin ze 
zrecyklingowanego plastiku, 
np. plastikowy „filc”, czy plasti-
kowe „drewno”, z których coraz 
częściej produkowane są m.in. 
meble i elementy konstrukcyjne 
ekologicznych samochodów. 

Referat Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa 

UG Ozorków

Poprawna segregacja, czyli co możemy, a czego nie wolno nam wrzucać 
do żółtego pojemnika na plastik, metal, odpady wielomateriałowe

Wynaleźliśmy go około 150 lat temu, od 70 wykorzystu-
jemy w masowej produkcji, a do wytwarzania pierwszych 
butelek do napojów użyliśmy go dopiero w 1978 roku. 
Lekki, tani, wytrzymały materiał miał być rozwiązaniem 
wielu problemów. I był. Dopóki sam nie stał się prob-
lemem ze względu na to, że wraz z masową produkcją 
plastiku, nie pojawiła się masowa świadomość tego, co 
należy z nim zrobić po zużyciu. 

Część II 
– drugie życie 
odpadów – plastik

Wiadomości o poprawnej segregacji przekazujmy 
również dzieciom, ponieważ jak mówi przysłowie: Cze-
go Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. Wiedza 
i umiejętności, które zdobywamy w czasie dzieciństwa 
pozostają z nami na całe życie. Na początek zachęcamy 
do rozwiązania rebusu. 
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Po raz pierwszy odbędą 
się w tym samym terminie 
nabory wniosków o przy-
znanie pomocy dotyczące 
wszystkich obszarów wspar-
cia, tj.: rozwój produkcji 
prosiąt (obszar A), rozwój 
produkcji mleka krowie-
go (obszar B) oraz rozwój 
produkcji bydła mięsnego 
(obszar C) a także obszaru 
związanego z racjonaliza-
cją technologii produkcji, 
wprowadzeniem innowacji, 
zmianą profilu produkcji, 
zwiększeniem skali produk-
cji, poprawą jakości pro-

dukcji lub zwiększeniem 
wartości dodanej produktu 
(obszar D) oraz nawadniania 
w gospodarstwie.

Limity wsparcia, jakie 
można otrzymać w całym 
okresie realizacji PROW 
2014-2020, wynoszą:  
l rozwój produkcji prosiąt 

(obszar A) – 900 tys. zł; 
l rozwój produkcji mleka 

krowiego (obszar B) – 
500 tys. zł;

l rozwój produkcji bydła 
mięsnego (obszar C) – 
500 tys. zł;

l racjonalizacja technologii 

Modernizacja gospodarstw: pięć 
naborów wniosków w jednym terminie
Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na 
„Modernizację gospodarstw rolnych”, i to we wszystkich pięciu jej 
obszarach. Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
będzie przyjmowała do 19 sierpnia 2021 r. 

symalna wysokość po-
mocy wynosi – 200 tys. 
zł;

l nawadnianie w gospodar-
stwie – 100 tys. zł. 
Pomoc na „Modernizację 

gospodarstw rolnych” we 
wszystkich obszarach jest, 
co do zasady, przyznawana 
w postaci dofinansowania 
wydatków przeznaczonych 
na realizację danej inwe-
stycji.  Standardowo wy-
nosi 50 proc. poniesionych 
kosztów kwalifikowanych.  
W przypadku gdy o wspar-
cie ubiega się młody rolnik 
lub gdy robi to wspólnie 
kilku rolników, poziom 
dofinansowania jest wyższy 
i wynosi 60 proc. 

Wnioski należy składać 
osobiście lub przez upoważ-
nioną osobę w biurach po-
wiatowych i oddziałach re-
gionalnych ARiMR. Można 
to zrobić również przesyłką 
rejestrowaną nadaną w pla-
cówce Poczty Polskiej lub 
elektronicznie – za pośred-
nictwem skrzynki podawczej 
ePUAP. 

W i ę c e j  i n f o r m a c j i 
o zasadach przyznawa-
nia pomocy i dokumen-
tach potrzebnych do 
ubiegania się o wspar-
cie na „Modernizację  
gospodarstw rolnych” 
można znaleźć: na stro-
nie www.arimr.gov.pl, 
pod numerem bezpłatnej 
infolinii – tel. 800-38-
00-84 oraz w punktach 
informacyjnych w pla-
cówkach ARiMR. 

Źródło: ARiMR

produkcji, wprowadzenie 
innowacji, zmiana profilu 
produkcji, zwiększenie 
skali produkcji, poprawa 
jakości produkcji lub 
zwiększenie wartości 
dodanej produktu (obszar 
D) – 500 tys. zł, przy 
czym w przypadku in-
westycji niezwiązanych 
bezpośrednio z budową, 
modernizacją budynków 
inwentarskich, w tym ich 
wyposażeniem lub bu-
dową, lub modernizacją 
magazynów paszowych 
w gospodarstwach mak-
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Skoro rzecz się działa w Sokolni-
kach należy dodać, że takie spostrzeże-
nie dotyczy również wielu wąskich ulic 
leśnego osiedla, jeśli miałoby dojść do 
takiego zagrożenia. Ciągle przybywa 
samochodów i ważnym jest, w przypad-

ku takiej konieczności, aby umiejętnie 
je ustawić wzdłuż danej ulicy. 

Tym razem doszło do niewielkiego 
pożaru domu przy ul. Szkolnej, gdzie 
również jest dość wąsko, ale szybka 
akcja wyprzedziła niejako groźny 
rozwój wypadków. Z dachu budynku 
wydobywały się kłęby dymu, lecz za-

Szybka akcja w Sokolnikach-Lesie
W sobotę 29 maja br. w godzi-
nach popołudniowych do Sokol-
nik-Lasu przybyło w pośpiechu 
kilka samochodów pożarniczych, 
wydających dość głośne sygnały 
dźwiękowe z włączonymi „ko-
gutami”. Przeważnie wszyscy 
obserwatorzy będący w pobliżu 
wiedzą, co taki widok ozna-
cza – strażacy zostali wezwani 
do akcji ratowniczo-gaśniczej. 
Użytkownicy dróg zazwyczaj też 
wiedzą, jak się zachować wo-
bec pędzącego do danej akcji 
czerwonego samochodu. To 
jest bardzo ważne, bo decyduje 
o powodzeniu prowadzonej akcji 
przez ratowników. rzewie ognia, powstałe prawdopodob-

nie od instalacji elektrycznej, nie miało 
zapewne dość łatwopalnego materiału, 
by ogień objął cały budynek. Dzięki 
błyskawicznej akcji strażaków z JRG 
Ozorków i Zgierz oraz jednostek OSP 
z Kaniej Góry i Dzierżąznej uratowano 
dom w Sokolnikach-Lesie.              Pao

WÓJT GMINY OZORKÓW
Ozorków dnia 07.06.2021 r.

RA.6733.1.2021

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY OZORKÓW

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu prze-
strzennym (tekst jedn. Dz. U. 2021,  poz. 741)  Wójt Gminy Ozorków informuje, że na wniosek złożony 
dnia 02.06.2021 r.  przez pełnomocnika, Pana Michała Wójcikowskiego, działającego na rzecz inwestora: 
PGE Dystrybucja S.A ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla 
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym gminnym polegającej na budowie 
linii kablowej SN wraz kanalizacją kablową do kabli światłowodowych. Planowana inwestycja będzie 
realizowana na nieruchomości oznaczonych jako działki nr. ewid.: 1121 i 4001 w obrębie geodezyjnym 
0020 Sokolniki-Las.

Wójt Gminy Ozorków 
        /-/ Tomasz Komorowski
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I tak, w dniach 1 i 2 czerwca 
dzieci pojechały na wyciecz-
kę. W jej programie znalazło 
się  oprowadzanie dzieci po 
wiosce skrzatów przez praw-
dziwego skrzatologa Konrada 
oraz własnoręczne wykonanie 
przez dzieci laleczek zwanych 
motankami. Była to niezwykła 
lekcja przyrody i ekologii na 
świeżym powietrzu. Dzieci, 
które pozostały w przedszko-
lu, miały zorganizowane za-
bawy taneczne w ogrodzie, 
zabawy z chustą animacyjną, 
zagadki i konkursy, teatrzyk 
oraz pyszne lody. 

Rada Rodziców przygoto-
wała również dla wszystkich 
dzieci drobne upominki oraz 
kosz do gry w koszykówkę. 
Wśród darczyńców znala-
zła się firma EKOTREND 
z Leśmierza, która podarowała 
naszym dzieciom 2 bramki do 
piłki nożnej i rękawice bram-
karskie, zestaw do badminto-
na, paletki, gumy do skakania 
i jajka z niespodzianką. Jeden 
z rodziców przyniósł również 
truskawki dla wszystkich 
przedszkolaków. 

W imieniu dzieci, dyrekto-
ra i pracowników przedszko-
la składamy wyrazy swojej 
wdzięczności za wszystkie 
niespodzianki. Widzieć radość 
w oczach dzieci jest dla nas 
bezcenne. 

Anna Pruchniewska 
Dyrektor Gminnego 

Przedszkola w Leśmierzu

Radosny Dzień Dziecka 
w naszym przedszkolu 
Z okazji Dnia Dziecka Gminne Przedszkole w Leśmierzu zorganizowało dla swoich 
wychowanków moc atrakcji. W przygotowania tego dnia aktywnie włączyła się Rada 
Rodziców, która zamówiła dwa terminy (z uwagi na wymogi sanitarne) na wyjazd 
dzieci do Doliny Skrzatów w Chociszewie oraz autokary. 
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W obecnej sytuacji pan-
demii koronawirusa, wspólne 
świętowanie było niemożliwe, 
ale znalazło się wyjście z tej 
trudnej sytuacji i tradycji stała 
się zadość. 

Dzieci pod kierunkiem 
wychowawczyń przygotowały 
występy, które zostały nagra-

Kochanej Mamusi…
Dzień Matki w naszym przedszkolu był od zawsze cele-
browany. Nauczycielki wraz z przedszkolakami bardzo 
chętnie organizowały przedstawienia artystyczne, 
podczas których dzieci recytowały wierszyki i śpiewały 
piosenki dla swoich ukochanych mam. 

ne i udostępnione na profilu 
przedszkola. 

Dzieci przygotowały rów-
nież własnoręcznie wykonane 
upominki, które wręczyły 
mamom w domu.

Anna Pruchniewska 
Dyrektor Gminnego 

Przedszkola w Leśmierzu

Kochane Mamy!  
Niech ten wspaniały dzień 

Na zawsze Wasze troski odsunie w cień.  
Niech się śmieje do Was świat,  

Widmem szczęśliwych i długich lat! 
Wszystkiego najlepszego z okazji Waszego święta

składa Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Pracownicy i Przedszkolaki.
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Doświadczeni funkcjona-
riusze zgierskiej Komendy PSP 
wypełniają postawione Im zada-
nia polegające zarówno na upo-
wszechnianiu wiedzy prawniczej 
dotyczącej bezpośrednio braci 
strażackiej, jak również przyj-
mowania wszelkich uwag i opinii 
wyrażonych przez uczestników 
organizowanych konsultacji. 
Należy przy tym założyć, że 
reprezentanci poszczególnych 
jednostek OSP pragną rozwiać 
wszelkie wątpliwości wynikające 
z proponowanych w ustawie zapi-
sów, bo przecież one zdecydują, 
co po wejściu w życie ustawy, 
zmieni się w życiu przeciętnego 
strażaka. 

Patrząc obiektywnie, należy 
zaznaczyć, że zasadniczą zaletą 
tej inicjatywy ustawodawczej 
jest samo powstanie ustawy 
o Ochotniczej Straży Pożarnej, 
gdzie na wstępie widnieje za-
pis: „Doceniając szczególną 
postawę obywatelską ochotni-
czego pożarnictwa „Bogu na 
chwałę ludziom na pożytek” na 
przestrzeni dziejów naszej pań-
stwowości uchwala się niniejszą 
ustawę kierując się konstytucyj-
nym prawem do dobrowolnego 
zrzeszania się. Ochotnicza straż 
pożarna spełnia służebną rolę 
na rzecz społeczności lokalnej, 
wykonując swoje zadania z po-
szanowaniem godności i praw 
obywateli”. 

Nie oznacza to oczywiście, że 
do tej pory strażackie jednostki 
funkcjonowały bezprawnie, są 
to legalnie działające stowarzy-
szenia prowadzące działalność 
w zakresie pożarnictwa w oparciu 
o ustawę o ochronie przeciwpo-
żarowej. W powstającej ustawie 
o Ochotniczej Straży Pożarnej 
sporo istotnych treści dotychczas 
obowiązujących tam się znalazło 
lecz obecnie – pod inną redakcją 
– nabiera to nieco innego kształtu, 

Strażackie konsultacje projektu 
ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej

wzbudzając rozbieżności w inter-
pretacji takiej lektury. Ponadto, 
ustawodawca wprowadza nowe 
elementy regulujące wspólne 
funkcjonowanie OSP z innymi 
państwowymi podmiotami słu-
żącymi w przyszłości szeroko 
rozumianej ochronie ludności. 
Widnieją nowe zapisy o finan-
sowaniu jednostek OSP oraz 
świadczeniach i wyróżnieniach 
dla ratowników. Naturalnie, nie 
wszystko jest jasne i do końca 
zrozumiałe, bo ten projekt po-
święcony funkcjonowaniu Ochot-
niczej Straży Pożarnej w systemie 
ratowniczym w Polsce musi 
jeszcze zyskać stosowne przepisy 
wykonawcze.

W Komendzie Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej są 
przygotowywane rozwiązania 
prawne dla Ministerstwa Spaw 
Wewnętrznych i Administracji, 
gdzie trwają prace nad uregulo-
waniami prawnymi w zakresie 
ochrony ludności i obrony cy-
wilnej. Niewątpliwie, ta opra-
cowywana ustawa o OSP ma 
z tym związek, aby ochotniczo 
działające organizacje strażackie 
mogły stanowić trwały element 
całego systemu bezpieczeństwa 
w naszym kraju.

31 maja br. w strażnicy OSP 
Solca Wielka odbyły się konsul-
tacje projektu ustawy z udziałem 
reprezentantów jednostek OSP 
działających na terenie miasta 
i gminy Ozorków (Oddziału 
Miejsko-Gminnego Związku 
OSP RP w Ozorkowie). W roli 
– nazwijmy – prelegentów wystą-
pili szefowie zgierskiej Komendy 
PSP – st. bryg. Paweł Malinow-
ski, Komendant Powiatowy PSP 
w Zgierzu i mł. bryg. Adam 
Antczak, Zastępca Komendanta 
Powiatowego PSP w Zgierzu. 
Gminę Ozorków reprezentował 
na spotkaniu Wójt Tomasz Ko-
morowski. 

Z inicjatywy Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Zgierzu rozpoczęto w drugiej połowie maja 
br. na terenie naszego powiatu strażackie spotkania 
poświęcone opracowywanej właśnie ustawie sejmowej 
o ochotniczej straży pożarnej. 

Obecny na zebraniu Pre-
zes Zarządu Oddziału Miejsko-
-Gminnego Związku OSP RP 
w Ozorkowie dh Władysław 
Sobolewski powitał miłych gości 
i rozpoczęły się tzw. konsultacje. 
Prowadzący spotkanie komen-
dant Malinowski na wstępie 
zaproponował dwie formy tej 
strażackiej rozmowy: refero-
wanie poszczególnych zapisów 
projektu lub też pytania i dyskusja 
o fragmentach budzących pewne 
kontrowersje. Strażacy wybrali tę 
drugą formę konsultacji, a więc 
zapoznali się wcześniej z pro-
jektem i tym samym – chcieli 
z pomocą funkcjonariuszy PSP 
zgłębić swą wiedzę o tym naj-

wania wszystkich członków OSP 
w nowych warunkach funkcjo-
nowania. Niejasności dotyczyły 
również sposobu nadzorowania 
działalności dotowanych jedno-
stek przez państwo oraz lokalny 
samorząd. Doprecyzowania wy-
magają również przepisy o finan-
sowaniu wszelkich niezbędnych 
szkoleń dla strażaków – ratow-
ników. Sporo emocji wzbudzają 
planowane dodatki do emery-
tury (1/14 stawki minimalnego 
wynagrodzenia za pracę) po 25 
latach aktywnej służby, a inaczej 
czynnego uczestnictwa w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych. 

Wprowadza się również 
nowe wyróżnienie – odznakę 

ważniejszym akcie prawnym 
dla ich profesji, jeśli oczywiście 
ustawa wejdzie w życie. Jak za-
wsze – były tzw. plusy i minusy 
w odbiorze strażaków – pośród 
wprowadzanych nowości. Dało 
się zauważyć pewne obawy 
naszych druhów ochotników 
o czekające w przyszłości jakby 
zróżnicowanie członków straża-
ckiej organizacji w kontekście 
– najważniejszych przecież – 
działań operacyjnych, o pewne 
ograniczanie samodzielności, 
a nawet o realne zagrożenie likwi-
dacji słabiej zorganizowanych 
jednostek. 

Brak też jasnych zapisów od-
nośnie tradycyjnego umunduro-

„Świętego Floriana za zasługi 
dla społeczności lokalnej”, 
przyznawaną przez Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Prowadzona na sali dyskusja na 
pewno wzmocniła wyobrażenie 
druhów strażaków o działalno-
ści OSP pod nową ustawą, lecz 
wszyscy spodziewają się dopre-
cyzowania określonych zapisów 
podczas dalszych prac sejmo-
wych, aby nie okazało się, że 
oczekiwany wzrost mobilności 
jednostek na wytyczonym polu 
działania przerośnie możliwości 
danej jednostki – w szerokim 
pojęciu – ochotniczej straży 
ogniowej.

Pao
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Wszystkim wiadomo, że 
zdobycie poważania i sza-
cunku u dzieci musi koszto-
wać trochę wysiłku, a więc 
przy takich okazjach muszą 
być również prezenty. Sołtys 
pozyskał w tym celu odpo-
wiednie wsparcie oraz środki 
i wspólnie ufundowano dla 
dzieci różne upominki. Gorąca 
wdzięczność sołtysa i oczy-
wiście obecnych tam dzieci 

Sołecki Dzień Dziecka
Na dzień 3 czerwca br. sołectwo Borszyn na czele z sołtysem Piotrem Walczakiem 
przygotowało imprezę dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka. Miejscowe dzieci wraz 
z opiekunami zaproszono na sołeckie boisko, bo tam wysiłkiem wielu mieszkańców 
urządzono doskonały ośrodek kulturalno-sportowy na imprezy plenerowe w okresie 
letnim, lub też inaczej – gdy aura na to pozwala. 

to równorzędna walka mło-
dych piłkarzy, ale w drugiej 
połowie piłkarze z Borszyna 
atakowali częściej i wreszcie 
bramki zaczęły wpadać jedna 
za drugą. Oczy wszystkich 
widzów skierowane były tylko 
na boisko, bo wynik meczu 
dla drużyny z Borszyna – 
imponujący. Po wielu uda-
nych akcjach lepsi okazali 
się gospodarze z wynikiem 
6:1. Najlepszym piłkarzem 
spotkania został wybrany 
Wiktor Rogala z AP Parzę-
czew, natomiast najlepszym 
strzelcem – Bartosz Dąbek, 
a najlepszym bramkarzem 
Mikołaj Jeliński – obydwaj 
z drużyny Gladiator Borszyn. 

Po zakończeniu spotkania 
Sołtys Piotr Walczak wręczał 
drużynom i wyróżnionym 
piłkarzom trofea sportowe. 
Wszystkim też dziękował za 
pomoc w oragizacij imprezy, 
w tym sponsorom, m.in. Za-
stępcy Wójta Gminy Ozorków 
Marianowi Lemańskiemu za 
prezenty od Gminy, a także 
panu Ireneuszowi Karolakowi 
za wykoszenie boiska.

Pao    

nakazuje, by fundatorów wy-
mienić: Urząd Gminy Ozor-
ków, pan Dariusz Sieradzki 
z firmy ubezpieczeniowej oraz 
mieszkańcy Borszyna – Rena-
ta Szafarz, Sylwia i Sylwester 
Palmowscy, Ewelina i Michał 
Saganiak. 

Jednak najbardziej wi-
dowiskową częścią imprezy 
były sportowe emocje – roze-
grano na tamtejszym boisku 

młodzieżowy mecz piłkar-
ski. Z Parzęczewa przybyli 
adepci szkółki piłkarskiej 
pod wodzą trenera Marcina 
Maślińskiego, by zmierzyć 
się z drużyną młodzieżową 
pod nazwą Gladiator. Sędzio-
wanie powierzono osobie 
bezstronnej, tj. prezesowi za-
przyjaźnionego klubu Grom 
z Powodowa. 

Pierwsza połowa meczu 
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Od 7 czerwca 2021 r. zo-
stała przywrócona bez-
pośrednia obsługa osób 
uprawnionych w punk-
tach nieodpłatnej pomocy 
prawnej i nieodpłatnego 
poradnictwa obywatel-
skiego na terenie powiatu 
zgierskiego z zachowa-
niem rygorów sanitarnych 
(dotychczas porady udzie-
lane były z wykorzysta-
niem środków porozumie-
wania się na odległość).

Udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub nieod-
płatnego poradnictwa oby-
watelskiego odbywa się we-
dług kolejności zgłoszeń po 
wcześniejszym umówieniu 
wizyty. Zgłoszeń dokonuje 
się telefonicznie pod numerem 
telefonu: 785 050 293 lub dro-
gą mailową na adres: npp@
powiat.zgierz.pl.

Źródło: 
Powiat Zgierski

6
Zakończenie konkursu dla czytelników

 

Szanowni Czytelnicy!
Mija pierwsze półrocze, a więc zakończenie obec-

nej edycji konkursu dla czytelników Gminniaka już 
niebawem; zamieszczamy 6 – ostatni  kupon kon-
kursowy. Każdy czytelnik dysponujący kompletem 
6 kuponów z tej edycji (pierwsza połowa 2021 roku) 
może wziąć udział w losowaniu nagród rzeczowych 
ufundowanych przez naszego sponsora. 

Wszystkie kupony – w zaklejonej kopercie (ma-
łej) z nazwiskiem i adresem należy zabrać z sobą 
na losowanie, które odbędzie się w dniu 11 lipca 
br. (niedziela) na boisku sportowym w Borszynie. 
Godzina losowania – 15.00.  

Należy pamiętać, że każdemu czytelnikowi prag-
nącemu wziąć udział w losowaniu przysługuje tylko 
jeden komplet kuponów oraz zainteresowana osoba 
musi być obecna przy losowaniu. 

ZAPRASZAMY!

Komunikat
Niniejszym informuję 

mieszkańców, że trzeci etap 
32. Międzynarodowego Wy-
ścigu Kolarskiego „Soli-
darności” i Olimpijczyków 
2021, na odcinku Koluszki 
– Sieradz odbędzie się 24 
czerwca br. (czwartek). Trasa 
wyścigu obejmuje również 
część terenu gminy Ozorków 
(ok. 5 km), tj. od granicy 
z gminą Góra św. Małgorzaty 
– przez skrzyżowanie w Le-
śmierzu z kierunku Amb-
rożew – do centrum osady 
(godz. 16.25). Następnie, 
przy Szkole Podstawowej 
w Leśmierzu skręt w prawo 
w kierunku Parzyc – aż do 
drogi w kierunku Sierpowa 
(skręt w prawo) przez Konary 

(drogi powiatowe). Na skrzy-
żowaniu w Sierpowie z drogą 
krajową nr 91 – skręt w prawo 
w kierunku Łęczycy i po 300 
m skręt w lewo w kierunku 
Lubienia (gm. Łęczyca) – do 
torów kolejowych (droga 
gminna). 

W związku z tym, zwra-
cam się z serdeczną prośbą 
do wszystkich mieszkańców 
korzystających w tym czasie 
z opisanych arterii komunika-
cyjnych o zachowanie szcze-
gólnej ostrożności. Prośba 
o zachowanie ostrożności 
dotyczy również lokalnych 
sympatyków kolarstwa, któ-
rzy mają zamiar – w tym dniu 
– kibicować zawodnikom 
ww. wyścigu kolarskiego.

Wójt Gminy Ozorków
Tomasz Komorowski

Nieodpłatna pomoc prawna
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Broń pneumatyczna
Klasyfikacja drużynowa 

3 I miejsce – LKS Wróblew – 234 pkt.
3 II miejsce – LKS Czerchów – 207 pkt.
3 III miejsce – LKS Małachowice – 194 pkt.

Klasyfikacja indywidualna 
3 I miejsce – Norbert Polański (LKS Wróblew) – 83 pkt.
3 II miejsce – Przemysław Grzelak (LKS Solca Wielka) – 77 

pkt.
3 III miejsce – Tomasz Majek (LKS Wróblew) – 76 pkt.
3 IV miejsce – Adam Majek (LKS Wróblew) – 75 pkt.
3 V miejsce – Dariusz Kluska (LKS Modlna) – 72 pkt.
3 VI miejsce – Sylwester Chałupnik (LZS Helenów) – 71 pkt.

Sport Strzelanie i rzut lotką
Pandemia nie pozwoliła w sposób planowy rozpocząć 
zawodów sportowych prowadzonych przez Gminny Lu-
dowy Klub Sportowy w ramach gminnego współzawod-
nictwa. Teraz pojawiła się możliwość, żeby nadrabiać 
stracony czas. 

Dopie ro  w mies iącu 
czerwcu mogliśmy zorga-
nizować turniej strzelecki 
z broni pneumatycznej i przy 
okazji rzut lotką dla repre-
zentacji klubów LKS/LZS 
z terenu gminy Ozorków. Za-
wody odbyły się na strzelnicy 
w Ozorkowie, gdzie miłośnicy 
strzelectwa trafiali do celu pod 
okiem Prezesa Koła Strzele-
ctwa Sportowego Komunalni 
w Ozorkowie Krzysztofa Ga-
wrońskiego. Jak na razie, tyl-
ko w wolnej przestrzeni – bez 

stosowania maseczek – można 
zorganizować takie zawody 
sportowe, zapewniając przy 
tym uczestnikom środki de-
zynfekujące. 

Sportowa rywalizacja 
w trafianiu do celu nie przynio-
sła zbyt wielu niespodzianek, 
bo dobry zawodnik zawsze 
osiągnie niezły wynik, ale 
nieraz niewielkie różnice uwi-
docznione na tarczy decydują 
o zajętej lokacie. Oto wyniki 
najlepszych drużyn i zawod-
ników czerwcowego turnieju:

Rzut lotką
3 I miejsce – Tomasz Ka-

łużny (LKS Solca Wielka) 
– 43 pkt.

3 II miejsce – Arkadiusz 
Witczak (LKS Wróblew) 
– 38 pkt.

3 III miejsce – Radosław 
Król (LKS Modlna) – 33 
pkt.

Zawodnicy, którzy w tym 
dniu zdobyli największą ilość 
punktów, otrzymali na zakoń-
czenie zawodów nagrody rze-
czowe i dyplomy oraz główne 
trofeum turnieju – puchar 
GLKS Ozorków. Wszystko to 
za środki finansowe uzyskane 
w formie dotacji od Gminy 

Ozorków. Gratulujemy spor-
towcom wysokich wyników, 
aczkolwiek do uzyskania naj-
wyższej ilości punktów jesz-
cze spora odległość – w strze-
laniu 100 pkt., a w lotce 50 
pkt. Czy pośród zawodników 
naszych klubów to się kiedyś 
komuś uda?                       Pao
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Zarówno reżim sanitarny, 
jak i zaszczepienie w pierw-
szej kolejności tzw. grup prio-
rytetowych oraz sporej części 
mieszkańców starszego poko-
lenia, niejako pokiereszowały 
skutecznie łańcuch zakażeń, 
a mówiąc inaczej – zmniej-
szyły się wyraźnie możliwości 
oddziaływania wirusa – wza-
jemnego zakażania się w da-
nym środowisku. 

Na tym etapie walki z epi-
demią upoważnieni w pierw-
szej kolejności nasi seniorzy 
wykazali się wielką odpowie-
dzialnością, są tego efekty 
i używając niegdysiejszego 
nazewnictwa – zdali egzamin 
na piątkę. Oby tylko zastoso-
wane szczepionki właściwie 
zadziałały w Ich organizmach, 

Nadal trwają szczepienia
Wygląda na to, że walka z epidemią koronawirusa w ramach „Narodowego Programu 
Szczepień” poskutkowała widocznym zahamowaniem zakażeń. Poprzez podejmo-
wane w całym kraju szczepienia oraz stosowanie się do obowiązujących obostrzeń 
w przestrzeni publicznej, jak również zalecanej ostrożności na gruncie prywatnym 
– ilość chorujących osób mocno spadła. 

skuteczny opór w warunkach 
epidemii musi pójść szerokim 
frontem. W takim przypadku 
w społeczeństwie najgorsza 
jest bezczynność, gdyż może 
być okupiona niepotrzebnymi 
ofiarami. 

Narodowy Programu 
Szczepień przeciwko wiruso-
wi SARS-CoV-2 jest dobrze 
zorganizowany w naszym 
kraju, choć występowały 
przejściowe trudności z do-
stępnością szczepionek. Dzi-
siaj bardzo łatwo można się 
zarejestrować i dotyczy to już 
prawie wszystkich mieszkań-
ców. W dalszym ciągu nasi 
mieszkańcy mają możliwość 
skorzystania z transportu do 
punktu szczepień w Sokolni-
kach-Parceli pojazdem stra-
żackim, którym dysponują 
druhowie z jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Solcy 
Wielkiej. Reasumując, nie 
należy jeszcze lekceważyć 
zagrożenia, lepiej być czuj-
nym i nie ryzykować zbytnio 
zagranicznymi wojażami, bo 
okiełznanie pandemii to świa-
towe zadanie.

Pao

wyzwalając przeciwciała 
chroniące przez dłuższy czas 
przed „śmiercionośnym” Co-
vid-19. Tylko to jest ważne, 
natomiast dywagacje odno-
szące się do bezpieczeństwa 
danego pacjenta w zależno-
ści od rodzaju szczepionki 
nic konkretnego nie wnoszą, 
gdyż w każdym przypadku 
ma miejsce stosowna weryfi-
kacja lekarska, zanim nastąpi 
przyjemne ukłucie z ręki pani 
pielęgniarki. Jeśli już do tego 
doszło, należy reagować pozy-
tywnie, wspierając jednocześ-
nie system obronny swojego 
organizmu przed chorobami. 

Samej szczepionce trudno 
będzie zbudować naszą od-
porność, musimy jej pomagać, 
a uśmiech pani pielęgniarki też 

może mieć znaczenie. Każde 
rozsądne zachowanie w tym 
kierunku wspomaga nasze 
bezpieczeństwo, by – nie daj 
Boże – nie powstał np. Co-
vid-22, – 23 czy nawet dalej, 
a wybujałe fantazje jakiegoś 
jasnowidza nie psuły nam 
dobrego samopoczucia. 

Wszystko zmierza do tego, 
żeby uniknąć ofiar epidemii, 
gdzie zaatakowany układ od-
dechowy człowieka może się 
nie obronić, gdyż nie ma na 
to lekarstwa. Nasza metoda 
obrony to głównie „walka 
na przedpolu” poprzez unie-
możliwienie dostępu wirusa 
do naszych płuc. Są przecież 
bardziej śmiercionośne za-
grożenia dla człowieka, lecz 
nie działają tak lawinowo 
jak koronawirus i dlatego 
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Miło nam poinformować, 
iż od czerwca wznowione 
zostały próby naszych Ama-
torskich Zespołów Śpiewa-
czych, Kapel Ludowych 
i Orkiestry Dętej. Na zajęcie 
stacjonarne zapraszamy tak-
że do Centrum Kształcenia 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Leśmierzu. W trosce o bez-
pieczeństwo uczestników 
i pracowników działalność 
prowadzimy w reżimie sa-
nitarnym, zgodnie z zalece-
niami Głównego Inspektora 
Sanitarnego. 

*     *     *
Gminny Ośrodek Kultury 

w Leśmierzu przygotował 
wiosenną wystawę rękodzie-
ła, którą można obejrzeć 
w gablotach Urzędu Gminy 
Ozorków. Wyeksponowane 
zostały prace instruktor GOK 

Co słychać w GOK?
p. Agaty Włodarczyk, prze-
wodniczącej KGW w Leśmie-
rzu p. Bożeny Pawłowskiej 
i członkini KGW p. Anny 
Kustosik. 

*     *     *
Ogłaszamy konkurs fo-

tograficzny „Wakacje z apa-
ratem”. Regulamin jest do-
stępny na naszym profilu 
na Facebooku i stronie in-
ternetowej GOK. Na Wasze 
zdjęcia czekamy do 26 sierp-
nia! Zachęcamy do udziału 
i zapraszamy na wystawę 
pokonkursową we wrześniu. 
Za pośrednictwem nasze-
go profilu na portalu FB 
i strony internetowej www.
gok-lesmierz.pl będziemy 
informować Państwa o nad-
chodzących wydarzeniach.
Gminny Ośrodek Kultury 

w Leśmierzu
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We wszystkich parafiach 
na terenie gminy Ozorków, tj. 
w Leśmierzu (przewodniczył 
ks. proboszcz Paweł Pełka), 
Sokolnikach-Lesie (przewod-
niczył ks. proboszcz Piotr May-
-Majewski), Solcy Wielkiej 
(przewodniczył ks. proboszcz 
Andrzej Borczyk) i Modlnej 
(przewodniczył ks. proboszcz 
Piotr Bratek) przeżywano jed-
no z najważniejszych i jedno-
cześnie najpiękniejszych świąt 
w kościele katolickim. 

Tradycyjne procesje po 
mszy świętej z Najświętszym 
Sakramentem to wspólne przej-
ście do czterech ustawionych 
przez parafian ołtarzy, przy 

Boże Ciało w gminie Ozorków
Zazwyczaj w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa – Boże Ciało, zawsze jest piękna pogoda, 
i tym razem również po paskudnej majowej przepla-
tance okazałe katolickie święto, przypadające w tym 
roku na dzień 3 czerwca (czwartek), mogło się odbyć 
pod słonecznym niebem z udziałem szerokiej rzeszy 
wiernych. 

których ma miejsce czytanie 
Ewangelii i widać również za-
angażowanie wielu wiernych, 
udzielających się na co dzień 
w swojej parafii – wystrojone 
dzieci, chórzystki, harcerze 
i oczywiście druhowie strażacy 
z jednostek Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych działających na 
terenie danej parafii. Strażacka 
Orkiestra Dęta z Solcy Wielkiej 
uświetnia od lat uroczystość 
Bożego Ciała w swojej miej-
scowości, bo jest zawsze blisko 
swojego kościoła.

Ogromne zaangażowanie 
we wszystkich parafiach w ad-
orację Pana Jezusa podczas ob-
chodów święta Bożego Ciała 

to również sporo przygotowań 
przy ołtarzach polowych i po-
rządkowaniu najbliższego oto-
czenia oraz trasy przemarszu 
przyozdobionej kolorowymi 
wstążeczkami. 

Naturalnie wszystkie ołtarze 
są przystrojone zielenią – ga-
łązkami brzozy i kwiatami, by 
po uroczystości część z nich 
trafiła do mieszkań uczestników 
procesji. 

Po raz kolejny, mieszkań-
cy gminy przybywający na 

wspólną drogę z Chrystusem, 
dochowując niejako wielkiej 
tajemnicy wiary – przeistocze-
nie chleba w ciało oraz wina 
w krew, potwierdzili wielkie 
przywiązanie do swojego koś-
cioła. Przyjmując obecność 
Pana Jezusa pod postacią chleba 
i wina, zamanifestowali swoje 
oddanie Bogu, podążając za 
swym kapłanem prowadzącym 
wiernych parafian z Najświęt-
szym Sakramentem.

Pao
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31 maja, 8 czerwca oraz 
11 czerwca uczniowie klas 
I–VIII wybrali się do Lasu 
Łagiewnickiego, położonego 
w graniach administracyj-
nych Łodzi. W tym jednym 
z największych kompleksów 
leśnych, znajdujących się 
w graniach miasta, wzięli 
udział w warsztatach edukacji 
ekologicznej zorganizowa-
nych przez „Świat Przygód”. 
Zajęcia w pięknej scenerii 
Lasu Łagiewnickiego w prosty 
i przejrzysty sposób zaprezen-

Wycieczki ekologiczne oraz piknik w ramach 
projektu „O powietrze dbamy, zdrowo oddychamy” 
W ramach projektu edu-
kacji ekologicznej „O po-
wietrze dbamy, zdrowo 
oddychamy” dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Modlnej na przełomie maja 
i czerwca wzięły udział w szeregu wycieczek, związa-
nych z tematyką ochrony powietrza. 

towały uczniom, czym właści-
wie jest świeże powietrze oraz 
jak należy o nie dbać. 

Dodatkowo w dniach 1, 
16 oraz 18 czerwca ucznio-
wie klas IV–VIII udali się do 
położonego w województwie 
łódzkim Spalskiego Parku 
Krajobrazowego. Na jego tere-
nie znajdują się trzy rezerwaty 
przyrody: Konewka, Spała 
i Żądłowice. Park stanowi 
obszar o bardzo dobrze zacho-
wanych cechach krajobrazu 
naturalnego z bogatym i róż-

norodnym światem roślinnym 
i zwierzęcym. Chroni on dolinę 
rzeki Pilicy wraz z najbardziej 
cennymi przyrodniczo terena-
mi przyległymi. Cechuje się 
również bardzo dobrą jakością 
powietrza, o czym świadczą 
liczne mchy i porosty. 

Ponadto 10 czerwca na te-
renie boiska Szkoły Podstawo-
wej w Modlnej zorganizowa-
ny został ekologiczny piknik, 
w którym udział wzięli wszy-
scy uczniowie naszej szkoły. 
Podczas pokazów najmłodsi 
nauczyli się jak segregować 
śmieci oraz jakie są odna-
wialne źródła energii. Troszkę 
starsi zapoznali się z modela-
mi elektrowni wiatrowej oraz 
wodnej, poznali budowę pa-
neli fotowoltaicznych, a także 
ich zastosowanie w środkach 

komunikacji. Zwieńczeniem 
pikniku była gra, na specjal-
nie przygotowanej do tego 
„ekologicznej planszy”. Koszt 
zorganizowania pikniku, jako 
jeden z elementów wkładu 
własnego do projektu, został 
sfinansowany w całości przez 
Radę Rodziców. 

Dyrekcja oraz Rada Peda-
gogiczna Szkoły Podstawowej 
w Modlnej, składają na ręce 
pani Anny Błaszczyk – Prze-
wodniczącej Rady Rodziców, 
serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy przyczynili 
się do organizacji tego wyda-
rzenia. Z pewnością podniosło 
ono świadomość ekologiczną 
naszych uczniów . 

Rafał Nowak 
dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Modlnej
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Celem egzaminu było 
sprawdzenie znajomości 
przepisów ruchu drogowego, 
niezbędnych do bezpiecznego 
kierowania rowerem w ruchu 
drogowym, oraz zdobycie 
uprawnień do poruszania się 
rowerem po drodze. Ucznio-
wie przygotowywali się do 
egzaminu w szkole na zaję-
ciach techniki. Pierwszym 
etapem było zaliczenie części 
teoretycznej. Sprawdzała ona 
ich wiedza dotycząca pod-
stawowych zasad ruchu dro-
gowego, znajomości znaków 
drogowych oraz udzielania 
pierwszej pomocy.

Uczniowie klasy IV, V, VI a i VI b Szkoły Podstawowej 
im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty  w Modlnej mieli 
możliwość zdawania egzaminu na kartę rowerową. 
Aby otrzymać ten dokument, niezbędne było zaliczenie 
egzaminu weryfikującego znajomość przepisów oraz 
umiejętności jazdy.

Egzamin na kartę 
rowerową

Egzamin praktyczny odbył 
się 8 czerwca 2021 roku na 
wcześniej przygotowanym 
placyku, na terenie boiska 
Szkoły Podstawowej w Mod-
lnej. Przystąpiło do niego 37 
uczniów. 

Miasteczko mobilne, na-
leżące do Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Łodzi, zaopatrzyło placyk 
egzaminacyjny w znaki dro-
gowe, pachołki, tarkę i tor do 
jazdy wewnątrz. Wszystkie te 
elementy odpowiednio uło-
żone symulowały prawdziwą 
drogę, na której młodzież 
szkolna mogła bezpiecznie 

zdawać egzamin na kartę 
rowerową.

Dzięki akcji stróżów prawa 
z Wojewódzkiej Komendy 
Policji w Łodzi egzamin odbył 
się na najwyższym poziomie. 
Spotkanie z najmłodszymi 
nie ograniczyło się jednak 
tylko do przeprowadzenia 
egzaminu. 

Policjanci przypomina-
li istotę stosowania się do 
przepisów ruchu drogowego, 
ale również zwracali uwagę 
na prawidłowe wyposażenie 
rowerów, jazdę w kaskach 

ochronnych i elementach od-
blaskowych, które zdecy-
dowanie zwiększają bezpie-
czeństwo.

Policjanci udzielali porad 
dotyczących bezpiecznego po-
ruszania się rowerem i właści-
wego przygotowania do drogi 
oraz życzyli bezpiecznej jazdy 
każdego dnia. Gratulujemy 
serdecznie wszystkim, którym 
udało się zdać egzamin!

Aleksandra Choinkowska 
nauczycielka techniki

Szkoła Podstawowa 
w Modlnej 
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Gminniak

W dniu 10 czerwca br. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Leśmierzu odbyło 
się zebranie założycielskie Stowa-
rzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich 
Gminy Ozorków. W zebraniu uczest-
niczyły Przewodniczące działają-
cych na terenie naszej gminy Kół 
Gospodyń.

Gospodynie podjęły decyzję sformali-
zowania ich dotychczasowej działalności 
w formę stowarzyszenia wpisanego do 
KRS. Podczas zebrania zostały podjęte 
następujące uchwały:

 – Uchwała Nr 1 o powołaniu Stowa-
rzyszenia i jego siedzibie,
– Uchwała Nr 2 w spawie przyjęcia 

statutu Stowarzyszenia,
– Uchwała Nr 3 w sprawie wyboru Za-

rządu Stowarzyszenia,
– Uchwała Nr 4 w sprawie wyboru 

Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
W skład zarządu Stowarzyszenia 

weszły:
1. Małgorzata Duda  
 – Prezes
2. Bożena Jankiewicz   
 – V-ce Prezes
3. Wiesława Szczepaniak   

 – Skarbnik
4. Bożena Wojtczak   
 – Sekretarz
5. Zdzisława Pietruszewska  
 – członek zarządu

W skład Komisji Rewizyjnej weszły:
1. Bożena Pawłowska   
 – Przewodniczący
2. Justyna Karolak  
 – członek komisji
3. Justyna Furmaniak   
 – członek komisji

Członkiniom nowo powołanego 
stowarzyszenia gratulujemy i życzymy 
licznych sukcesów na polu szerzenia 
lokalnej kultury i tradycji. Zapewniamy, 
że o działalności Stowarzyszenia niejed-
nokrotnie przeczytają Państwo na łamach 
Gminniaka.                                        /Red./

Gospodynie 
łączą
siły
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„VIVAT RODZINA”
 Rok świętego Józefa – Patrona Rodzin

„XXXIII Muzyczne Lato” 
Miasto – Ogród Sokolniki 2021

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej 
Patronat Honorowy: Arcybiskup Metropolita Łódzki – ks. Grzegorz Ryś

Marszałek Województwa Łódzkiego – Grzegorz Schreiber
Dyrektor festiwalu – Ryszard Jan Osmoliński

Kierownictwo organizacyjne – Monika Osmolińska 

04.07.2021 r. niedziela, godz. 18.oo, Kościół Parafialny w Sokolnikach – Koncert Inauguracyjny 
Patronat: Tomasz Komorowski – Wójt Gminy Ozorków

Aleksandra Szwejkowska-Belica – skrzypce, Cezary Sanecki – fortepian
Maria Belica – skrzypce, Barbara Sanecka – sopran

11.07..2021 r., niedziela, godz. 18.oo, Kościół Parafialny w Sokolnikach 
Patronat: prof. Elżbieta Żądzińska – J.M. Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

Dorota Szyszkowska-Janiak – harfa, Witold Janiak – fortepian oraz
Zofia Janiak – harfa i Tymon Janiak – fortepian 

18.07.2021 r. niedziela, godz. 18.oo, Kościół Parafialny w Sokolnikach 
Patronat: Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Sokolniki
Piotr Wilczyński – organy, Agnieszka Wilczyńska – klawesyn 

oraz Juliusz Wilczyński – skrzypce

25.07.2021 r., niedziela, godz. 18.oo, Kościół Parafialny w Sokolnikach
Jubileusz 65 lat Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków (SPAM) – Oddział Łódzki

„Prof. Mirosław Pietkiewicz In Memoriam”
Patronat: prof. Elżbieta Aleksandrowicz – J.M. Rektor Akademii Muzycznej 

im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi
Urszula Kryger – mezzosopran, Ziemowit Wojtczak – baryton, Anna Liszewska – fortepian, 

Tomasz Mońko – organy, Polskie Duo Skrzypcowe – Monika i Ryszard Osmolińscy 

 01.08.2021 r. niedziela, godz. 18.oo, Kościół Parafialny w Sokolnikach 
Patronat: ks. Piotr May – Majewski – Proboszcz Parafii MBK w Sokolnikach-Lesie 

Karolina Barycka-Kozyra – sopran, Michał Makulski – fortepian

08.08.2021 r. niedziela, godz. 18.oo, Kościół Parafialny w Sokolnikach 
Patronat: Bogdan Jarota – Starosta Zgierski

Ziemowit Wojtczak – baryton, The Wieniawski String Quartet: 
Ryszard Jan Osmoliński – skrzypce, Monika Osmolińska – skrzypce

Róża Wilczak – Płaziuk – altówka, Agnieszka Kołodziej – wiolonczela

15.08.2021 r. niedziela, godz. 11:30, Kościół Parafialny w Sokolnikach
Patronat: Jacek Socha – Burmistrz Miasta Ozorków

 Simon Sammoun – śpiew, skrzypce, Suhail Sammoun – fortepian, skrzypce (Syria)

15.08.2021 r. niedziela, godz. 18.00, Kościół Parafialny w Sokolnikach – Zakończenie Festiwalu
Patronat: Tomasz Komorowski – Wójt Gminy Ozorków 

Anna Wesołowska-Firlej – fortepian, Stanisław Firlej – wiolonczela, Kinga Firlej-Kubica – fortepian, Wojciech Kubica – fortepian 
oraz Jan Kubica – fortepian i Tosia Kubica – wiolonczela

Słowo o muzyce: Elżbieta Stępnik, Witold Paprocki, Ryszard J. Osmoliński 
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu 

———————————————————————————————————————————-
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Starostwo Powiatowe w Zgierzu, Akademia Muzyczna w Łodzi, 

Uniwersytet Łódzki, Urząd Miejski w Ozorkowie, Urząd Gminy Ozorków, Telewizja Łódź, Radio Łódź, 
Parafia Rzymskokatolicka w Sokolnikach-Lesie, Gminny Ośrodek Kultury w Leśmierzu, 

Towarzystwo Przyjaciół Miasta – Ogrodu Sokolniki 


