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wakacje prawie na półmetku. 
Niezależnie od tego, czy udało 
się Państwu wyjechać, czy 
dopiero planujecie długo wy-
czekiwany urlop w górach, nad 
morzem czy jakimś egzotycz-
nym kraju, a może w tym roku 
zostajecie w domu, zachęcam 
do włączenia się w życie kultu-
ralne, społeczne oraz sportowe 
naszej gminy. 

Cudze chwalicie, swego 
nie znacie… – każdy zna tę 
sentencję autorstwa Stanisława 
Jachowicza, notabene patrona 
Szkoły Podstawowej w Le-
śmierzu. Choć nie możemy się 
równać z miastami słynącymi 
z ogromnej liczby zabytków, 
ilości kawiarni czy restau-

racji, na terenie gminy nie 
ma także kina czy teatru, ale 
w naszej małej ojczyźnie jest 
wiele pozytywnych aspektów, 
z których nie zdajemy sobie 
na co dzień sprawy. Pierwszy 
z nich to cenny obszar przyrod-
niczy z dala od zgiełku miasta. 
W rejonie Sokolnik-Lasu, 
Katarzynowa i Celestynowa 
występują korzystne warunki 
bioklimatyczne, a w Pełczy-
skach znajdują się jedyne tego 
typu w województwie łódzkim 
zbiorowiska słonych łąk. 

Poza tym nasza gmina może 
poszczycić się wieloma zabyt-
kami świadczącymi o jej chlub-
nej przeszłości. Są to drewniane 
i murowane kościoły, cmenta-

rze z XIX-wiecznymi kaplicami 
i kwaterami poległych żołnie-
rzy, zabytkowe parki krajobra-
zowe z pomnikami przyrody, 
znaleziska archeologiczne oraz 
pozostałości dawnych pałaców, 
dworów, zabudowań folwar-
cznych i domów. 

Na miłośników aktywnego 
wypoczynku czekają dwa od-
cinki Łódzkiego Szlaku Kon-
nego, który jest najdłuższym 

ważnej zachęcam do udziału 
w wakacyjnych koncertach 
w ramach Międzynarodowego 
Festiwalu Muzyki Kameralnej 
(więcej na ten temat piszemy 
na str. 22-23), a najmłodszych 
mieszkańców gminy do sko-
rzystania z oferty Gminnego 
Ośrodka Kultury w Leśmierzu.

Okres wakacji sprzyja po-
znawaniu nowych miejsc. 
Może warto podczas tego-

tego typu szlakiem w Europie. 
W Solcy Wielkiej odnajdziemy 
jedyny zachowany w obrębie 
aglomeracji łódzkiej drewnia-
ny wiatrak Koźlak z poł. XVIII 
wieku, natomiast ciekawym 
miejscem spędzenia wolnego 
czasu przez dzieci, młodzież 
i dorosłych jest Wioska Indiań-
ska Tatanka w Solcy Małej. 

Wielbicieli muzyki po-

rocznego lata odkryć naszą 
gminę na nowo, szczególnie, 
że wiedza o miejscu swojego 
pochodzenia czy zamieszkania 
może okazać się początkiem 
współtworzenia aktywnych 
społeczności lokalnych, do 
czego serdecznie zachęcam!

Pozdrawiam serdecznie
Tomasz Komorowski 

Wójt Gminy Ozorków
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Firma geodezyjna przepro-

wadza prace terenowe mające 
na celu aktualizację ewidencji 
gruntów i budynków oraz 
dostosowanie jej zapisów do 
obowiązujących przepisów 
prawnych. Wynikiem pomia-
rów i oględzin będzie dopro-
wadzenie rejestrów i map do 
zgodności ze stanem rzeczy-
wistym i prawnym w zakresie: 
budynków, lokali i sposobu 
użytkowania gruntów. 

Zgodnie z prośbą Staro-
sty Zgierskiego zwracamy 
się do mieszkańców o umoż-
liwienie geodetom wstępu 
na posesje, udzielanie in-
formacji o posiadanych do-
kumentach oraz ułatwienie 
wykonania wszelkich innych 
niezbędnych czynności geo-
dezyjnych.                   /Red./
oprac. na podstawie informa-
cji Starostwa Powiatowego 
w Zgierzu

Prace geodezyjne na start
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W związku z licznymi pytaniami mieszkańców naszej gminy, przypominamy o trwa-
jących pracach związanych z modernizacją ewidencji gruntów, budynków i lokali 
dla wszystkich obrębów gmin z terenu powiatu zgierskiego, w tym gminy Ozorków. 
Firmą odpowiedzialną za ich wykonanie na terenie naszej gminy jest Geoorange 
Łukasz Antkiewicz z Bukowca.

Przypominamy, że pierw-
sze takie urządzenie zostało 
zamontowane przez Funda-
cję na placu zabaw przy ul. 
Ozorkowskiej 55. Teraz czas 
na analizator powietrza w cen-
trum miejscowości. 

Choć samo urządzenie nie 
poprawi jakości powietrza, 
warto przyjrzeć się, jakim 
powietrzem oddychamy. Gdy 

Grant dla Fundacji 
Ekologicznej „Miasto-
Ogród Sokolniki” 
Prawie 4 000,00 zł otrzymała Fundacja z Sokolnik na 
realizację projektu pn. Dobre powietrze w Sokolnikach-
-Lesie. Grant przeznaczony zostanie na zakup analiza-
tora powietrza. Umowę z  Ośrodkiem Działaj Lokalnie 
przy Stowarzyszeniu LGD „Polcentrum” podpisał w dniu 
29 czerwca br. Prezes Zarządu Fundacji Ekologicznej 
„Miasto-Ogród Sokolniki” Jan Malewicki.

L
G

D
 P

ol
ce

nt
ru

m

okaże się, że nie będzie ono 
zbyt dobrej jakości, być może 
kolejnym razem nie zbaga-
telizujemy faktu, czym palą 
w swoich piecach okoliczni 
sąsiedzi.  

Członkom Fundacji ser-
decznie gratulujemy i trzyma-
my kciuki za kolejne oddolne 
inicjatywy mieszkańców całej 
gminy!

/Red./

Pamiętajmy, że związki 
chemiczne zawarte w dy-
mie, pyły i znaczna wilgot-
ność powietrza stanowią 
zagrożenie dla zdrowia 
człowieka. Mogą wywo-
łać astmę oraz jej napady, 
powodować zaostrzenie 
przewlekłego zapalenia 
oskrzeli, niewydolność 
oddechową czy paraliż 
układu krwionośnego, 
zwiększać zapadalność na 
nowotwory oraz przewle-
kłą obturacyjną chorobę 
płuc (POChP).
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Wszystkie publikacje do-
stępne w abonamencie można 
czytać bezpłatnie i legalnie 
– na smartfonie, tablecie, 
komputerze lub czytniku. Wa-
runkiem korzystania z Legimi 
jest… zostanie Czytelnikiem 
jednej z naszych placówek 
i otrzymanie unikalnego kodu. 

Aby skorzystać z kodu, 
należy zarejestrować się lub 
– jeśli konto już zostało za-
łożone – zalogować się na 
stronie: http://www.legimi.pl/
lodzkie. Kod jest ważny przez 
miesiąc. Aby kontynuować 

Czytaj słuchając!
Z przyjemnością informujemy, że nasza Biblioteka 
nawiązała współpracę z Legimi. I nawet kiedy nasze 
placówki są zamknięte, możecie wypożyczać książki! 
Czekają na Was tysiące e-booków! 

korzystanie z Legimi należy 
za każdym razem pobrać 
w Bibliotece nowy kod. Uwa-
ga! Ilość kodów dostępu jest 
ograniczona! 

Cieszymy się, że miesz-
kańcy naszej Gminy, będą 
mogli korzystać z najwięk-
szego w Polsce serwisu z e-
-książkami Legimi. Polecamy 
taką formę kontaktu z książką, 
zwłaszcza na wakacjach.

Barbara Manista 
Kierownik Gminnej 

Biblioteki Publicznej 
w Leśmierzu

Zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy
Rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie gminy Ozorków, przypominamy, że 
zbliża się drugi termin składania wniosków  o zwrot  podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.  

Do wniosku należy do-
łączyć faktury VAT (lub 
ich kopie) za olej napędowy 
zakupiony w okresie od 1 lu-
tego 2021 r. do 31 lipca 2021 
r., a w przypadku ubiegania 
się przez producenta rolnego 
o zwrot podatku w odniesie-
niu do bydła, także dokument 
(lub jego kopię) wydany 
przez kierownika biura po-
wiatowego ARiMR, zawie-
rający informację o liczbie 
dużych jednostek przelicze-
niowych bydła będącego 
w posiadaniu producenta 
rolnego.  

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

Urząd Gminy Ozorków

Wnioski o zwrot podatku składać należy w terminie 
od  2 sierpnia – 31 sierpnia 2021 roku 

w pokoju nr 20 w godzinach:

pn., śr., czw. 8.00-15.00          wt. 8.00-16.00           pt. 8.00-14.00
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XLI sesja Rady Gminy 
Ozorków

Sesja absolutoryjna rządzi 
się swoimi prawami. Zanim 
radni przystąpili do podjęcia 
uchwały w sprawie udziele-
nia absolutorium Wójtowi 
Gminy Ozorków, odbyła się 
debata nad raportem o sta-
nie Gminy Ozorków za rok 
poprzedni. Tak też było tym 
razem. Zachęcamy do zapo-
znania się z tym dokumen-
tem. Jest on dostępny na 
stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy 
Ozorków w zakładce Raport 
o stanie Gminy (www.bip.
ugozorkow.nv.pl). 

Następnie radni przy-
stąpili do podjęcia uchwały 
w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania z wykonania 
budżetu Gminy Ozorków 
i sprawozdania finansowego 
za 2020 rok oraz udziele-

nia absolutorium Wójtowi 
Gminy Ozorków (więcej na 
temat absolutorium piszemy 
na stronie 7).

Kolejna podjęta uchwała 
dotyczyła nadania nazwy 
ulicy drodze wewnętrznej 
położonej w miejscowości 
Sokolniki. Drodze wewnętrz-
nej, dotychczas oznaczanej 
na mapach obrębu 0019 So-
kolniki numerem ewidencyj-
nym działki 316/12, nadano 
nazwę „Leśna Dolina”.

Podejmując następny akt 
prawny radni wyrazili zgodę 
na sprzedaż dotychczaso-
wemu dzierżawcy w drodze 
bezprzetargowej nierucho-
mości położonej w Sokolni-
kach-Lesie przy ul. Wigury. 

Kolejna uchwała doty-
czyła przyjęcia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy 

Relacje z XLI i XLII sesji Rady Gminy Ozorków
Od ostatniego wydania naszego miesięcznika miały 
miejsce dwa posiedzenia radnych Gminy Ozorków – 24 
czerwca br. odbyła się sesja absolutoryjna, a tydzień 
później, 1 lipca br., zwołano sesję nadzwyczajną. 
Zapraszamy na krótką relację z obydwu posiedzeń.

w Rodzinie na lata 2021-
2025. Przemoc domowa sta-
nowi nadal wstydliwy temat 
dla ofiar przemocy. Zjawisko 
to coraz częściej występuje 
w polskich domach i nie do-
tyczy rodzin o niskim statusie 
społecznym, lecz także tych, 
które pozornie stanowić mo-
głyby wzór do naśladowania. 
Zbadanie zjawiska przemo-
cy, w związku z jego ukrywa-
niem, jest niezwykle trudne. 
Osoby doznające przemocy 
ukrywają ten fakt przed oto-
czeniem i rzadko decydują 
się na fachową pomoc zaj-
mującej się przeciwdziałaniu 
przemocy instytucji. Celem 
programu jest zwiększenie:
l ilości i skuteczności dzia-

łań profilaktycznych, 
edukacyjnych i wycho-
wawczych w zakresie 
przeciwdziałania przemo-
cy w rodzinie,

l dostępności i skuteczno-
ści ochrony oraz wsparcia 
osób dotkniętych przemo-
cą w rodzinie, 

l skuteczności działań in-
terwencyjnych, korek-
cyjnych i edukacyjnych 

wobec osób stosujących 
przemoc w rodzinie,

l podnoszenie kompetencji 
służb i przedstawicieli 
podmiotów realizujących 
działania z zakresu prze-
ciwdziałania przemocy 
w rodzinie. 
Następnie radni pozosta-

wili bez rozpatrzenia petycję, 
która wpłynęła do Urzędu 
Gminy Ozorków w dniu 29 
marca br. Jej celem była 
troska o dobro wspólnoty, 
o zdrowie i edukację spo-
łeczeństwa, wspólnot, spo-
łeczności lokalnej. Powodem 
pozostawienia ww. petycji 
bez rozpatrzenia był fakt, że 
nie spełniała ona wymogów 
określonych w art. 4 ust. 2 
pkt. 2 ustawy o petycjach, tj. 
nie ma wskazanego miejsca 
zamieszkania albo siedziby 
podmiotu wnoszącego pety-
cję oraz adresu do korespon-
dencji. 

Kolejna uchwała dotyczy-
ła określenia średniej ceny 
jednostki paliwa w gminie 
Ozorków w roku szklonym 
2021/2022. Zgodnie z ww. 
uchwałą określono ceny pa-
liw na następującym pozio-
mie:
l olej napędowy – 5,12 zł/l,
l benzyna – 5,26 zł/l,
l autogaz – 2,38 zł/l. 

Przedostatnia uchwała 
podjęta na czerwcowej sesji 
miała charakter zmieniający 
tegoroczny budżet Gminy 
Ozorków. Zgodnie z podję-
tym aktem prawnym doko-
nano m.in. zmian w planie 
dochodów i wydatków oraz 
wykazie zadań majątkowych. 

W wykazie zadań ma-
jątkowych zwiększono lub 
zabezpieczono środki na za-
dania takie jak: przebudowa 
dwóch przyłączy wodocią-
gowych w związku z likwi-
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dacją odcinka gminnej sieci 
wodociągowej w Ostrowie, 
budowa drogi gminnej nr 
120104E w Konarach, mo-
dernizacja drogi gminnej 
nr 120110E do PSZOK, 
modernizacja drogi dojaz-
dowej poprzez remont drogi 
wewnętrznej relacji Borszyn-
-Tkaczew oraz modernizacja 
budynku Ośrodka Zdrowia 
w Sokolnikach-Parceli. 

Ostatni akt prawny sta-
nowiła uchwała zmieniająca 
wieloletnią prognozę finan-

sową Gminy Ozorków na lata 
2021-2033, będąca wynikiem 
zmian wprowadzonych do 
budżetu Gminy Ozorków na 
2021 rok. 

XLII sesja 
Rady Gminy Ozorków

Dwie pierwsze uchwały 
podjęte na nadzwyczajnej 
sesji dotyczyły przyjęcia 
Regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku na terenie 
Gminy Ozorków oraz szcze-
gółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieru-
chomości i zagospodarowa-
nia tych odpadów. Projekty 
obydwu aktów prawnych 
zostały pozytywnie zaopi-
niowane przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sa-
nitarnego w Zgierzu. W oby-
dwu aktach prawnych nie 
dokonano większych zmian, 
chodziło o doprecyzowanie 
terminów: bioodpady frakcji 
kuchennej i bioodpady frak-

cji zielonej. Słowa te zastą-
piono odpowiednio:
l bioodpady z wyłączeniem 

odpadów stanowiących 
części roślin pochodzą-
cych z pielęgnacji tere-
nów zielonych, ogrodów, 
parków i cmentarzy,

l odpady stanowiące części 
roślin pochodzące z pie-
lęgnacji terenów zielo-
nych, ogrodów, parków 
i cmentarzy.     
Następnie radni pochylili 

się nad projektami dwóch 
uchwał okołobudżetowych. 
Pierwsza z nich wprowadza-
ła zmiany w tegorocznym 
budżecie Gminy Ozorków. 
Dotyczyły one m.in. zwięk-
szenie wydatków majątko-
wych na realizacje zadań:
l „Modernizacja pokrycia 

dachu i elementów więź-
by dachowej dla budynku 
mieszkalnego wieloro-
dzinnego zawierającego 
pomieszczenie świetlicy 
wiejskiej w miejscowości 
Cedrowice-Parcela 13/3,

l „Modernizacja drogi we-
wnętrznej na działce nr 
4150/6 w Sokolnikach-
-Lesie,

l „Modernizacja drogi do-
jazdowej poprzez remont 
drogi wewnętrznej relacji 
Borszyn-Tkaczew;
natomiast druga wiązała 

się z naniesieniem zmian 
w wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Ozor-
ków na lata 2021-2033 po 
uwzględnieniu przegłosowa-
nych w tegorocznym budże-
cie poprawek.

*     *     *
Szczegółowy wykaz 

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

/Red./ 
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Czerwcowa sesja rozpoczęła 
się od debaty nad Raportem 
o stanie Gminy Ozorków, po 
zakończeniu której Wójt otrzy-
mał wotum zaufania, następnie 
po przedstawionej pozytywnej 
opinii RIO z wykonania budże-
tu Gminy Ozorków za 2020 r., 
pozytywnej opinii Komisji Re-
wizyjnej Rady Gminy i przyję-
tym sprawozdaniu z wykonania 
Budżetu Gminy i sprawozda-
niu finansowym, Rada Gminy 
Ozorków jednogłośnie przyjęła 
uchwałę o udzieleniu absolu-
torium.

Kilka słów o budżecie.
Wykonanie ubiegłorocz-

nych dochodów Gminy zosta-
ło zrealizowane na poziomie 
100,11%, a wydatków na po-
ziomie 91,31%. Wśród zreali-
zowanych w 2020 roku zadań 
znalazły się m.in. inwestycje 
drogowe. 

W zakresie inwestycji do-

Absolutorium dla Wójta Gminy Ozorków
Jednogłośne uzyskanie wotum zaufania oraz udzielenie 
absolutorium po raz kolejny stało się udziałem Wójta 
Gminy Ozorków Tomasza Komorowskiego. Podczas ob-
rad XLI sesji Rady Gminy Ozorków, która odbyła się 24 
czerwca br. radni nie mieli wątpliwości jak zagłosować. 

tyczących drogownictwa zre-
alizowane zostały następujące 
zadania: 
l modernizacja istniejących 

poboczy drogi gminnej nr 
120121E w miejscowości 
Sokolniki-Parcela, 

l budowa drogi gminnej nr 
120131E w Sokolnikach-
-Lesie, ul. Konopnickiej, 

l przebudowa drogi gminnej 
nr 120129E w Maszkowi-
cach, 

l utwardzenie powierzchni 
gruntu na działce nr ew. 145 
w Sokolnikach-Parceli, 

l modernizacja drogi gminnej 
nr 120110E relacji Sokolni-
ki-Las – Modlna, 

l modernizacja i oczyszczenie 
przepustu drogowego pod 
drogą gminną nr 104188E 
w miejscowości Borszyn, 

l modernizacja wyposaże-
nia technicznego pasa dro-
gowego drogi gminnej nr 

120124E w miejscowości 
Wróblew, 

l modernizacja drogi gminnej 
nr 120102E w miejscowości 
Małachowice, 

l modernizacja nawierzchni 
mostu w miejscowości Mu-
chówka, 

l modernizacja mostu na dro-
dze gminnej nr 120104E 
w miejscowości Solca Mała, 

l przebudowa drogi dojazdo-
wej w Sierpowie, 

l modernizacja drogi we-
wnętrznej w miejscowości 
Boczki, działki ewidencyjne 
nr 105 i 207, 

l utwardzenie powierzchni 
gruntu na działkach nr 20/20 
oraz 24/5 w miejscowości 
Leśmierz, 

l budowa trzech peronów 
przystankowych w miejsco-
wości Maszkowice i Mod-
lna.
W 2020 roku zrealizowa-

nych zostało wiele inwestycji 
z zakresu gospodarki komunal-
nej na łączną kwotę 120 162,00 
zł, w tym: 
l modernizacja  budynku 

Ośrodka Zdrowia w Sokol-
nikach-Parceli, 

l modernizacja budynku ko-
munalnego w Sokolnikach-
-Parceli, 

l modernizacja  budynku 
mieszkalnego Solca Wielka 
49 działka 336, 
W obszarze infrastruktury 

wodociągowo-kanalizacyjnej 
rozbudowano sieci wodocią-
gowe: 
l modernizacja Stacji Uzdat-

niania Wody w Tymienicy, 
l montaż zdroju na sieci wo-

dociągowej w Konarach, 

l rozbudowa sieci wodociągo-
wej w Helenowie, 

l rozbudowa sieci wodociągo-
wej w Sokolnikach-Parceli 
odc. I, 

l rozbudowa sieci wodociągo-
wej w Sokolnikach-Parceli 
odc. II, 

l przebudowa sieci wodocią-
gowej w Ostrowie.
W zakres ie  wydatków 

oświatowych najważniejszymi 
inwestycjami były: 
l budowa i przebudowa boiska 

wielofunkcyjnego z budową 
infrastruktury technicznej 
przy Szkole Podstawowej 
w Solcy Wielkiej,

l modernizacja instalacji elek-
trycznej i wodno-sanitarnej 
w budynku Szkoły Podsta-
wowej w Leśmierzu. 
W zakresie gospodarki ko-

munalnej i ochrony środowiska 
najważniejszymi inwestycjami 
były: 
l przebudowa Punktu Selek-

tywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w Modlnej, 

l budowa solarnego oświetle-
nia ulicznego w Sierpowie. 
Z uwagi na pandemię CO-

VID-19 czerwcowa sesja odbyła 
się w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Leśmierzu. 

Po głosowaniu nad uchwa-
łą o udzielenie absolutorium 
Przewodniczący Rady Gminy 
Ozorków Waldemar Szcześniak 
złożył na ręce Wójta Gminy 
Ozorków Tomasza Komorow-
skiego kwiaty jako podzięko-
wanie dla Wójta i pracowników 
za realizację zaplanowanych 
zadań.

Urząd Gminy Ozorków
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Program wyróżnia dwie gru-
py beneficjentów uprawnionych 
do otrzymania dofinansowania: 
osoby uprawnione do podsta-
wowego poziomu dofinanso-
wania oraz osoby uprawnione 
do podwyższonego poziomu 
dofinansowania (1564 zł/os. 
netto w przypadku gospodarstwa 
wieloosobowego, 2189 zł/os. 
netto w przypadku gospodarstwa 
jednoosobowego). Jego zakres 
działania przewidziany jest na 
lata 2018-2029. 

Głównym celem programu 

„Czyste Powietrze’’ – punkt konsultacyjno-
informacyjny w Urzędzie Gminy Ozorków
Program ,,Czyste Powietrze’’ powstał z myślą o nas, 
o naszej przyszłości. Skierowany jest do osób fizycz-
nych będących właścicielami lub współwłaścicielami 
jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielo-
nych w budynkach lokali, posiadających wyodrębnioną 
księgę wieczystą, których roczny dochód nie przekracza 
kwoty 100 000,00 zł (netto). 

jest wymiana starych kotłów 
grzewczych, tzw. ,,kopciu-
chów’’, w tym poprawa jakości 
powietrza oraz zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych, 
poprawa efektywności energe-
tycznej w budynkach miesz-
kalnych. Program przewiduje 
również zakres wykonania nie-
zbędnych prac termomoderniza-
cyjnych budynku. 

Troska o środowisko na-
turalne, zdrowie nasze i na-
szych najbliższych oraz potrzeba 
dotarcia i udzielenia pomocy 

wszystkim mieszkańcom naszej 
gminy we włączeniu się do ogól-
nokrajowego programu CZY-
STE POWIETRZE, wpłynęła na 
decyzję Wójta Gminy Ozorków 
o zawarciu porozumienia z Wo-
jewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Łodzi. Na mocy porozu-
mienia w Urzędzie Gminy Ozor-
ków został utworzony punkt 
konsultacyjno-informacyjny, 
którego zadaniem jest: 
4 przekazanie rzetelnych infor-

macji o Programie i zasadach 
składania wniosku o dofi-
nansowanie;

4 sprawdzenie, czy właściciel 
nieruchomości kwalifikuje 
się do udziału w Programie;

4 pomoc w zakresie przygoto-
wania wniosku o dofinanso-
wanie;

4 umożliwienie skorzystania 
z bezpiecznego pod wzglę-
dem poufności i ochrony 
danych osobowych stano-
wiska komputerowego z do-
stępem do Internetu, gdzie 

będzie możliwość złożenia 
Wniosku online i pobrania 
wydruku;

4 pomoc przy rozliczeniu 
przyznanego dofinansowa-
nia, przy poprawnym wy-
pełnieniu wniosku o płatność 
oraz kompletowaniu wyma-
ganych załączników. 

4 prowadzenie działań eduka-
cyjnych, mających na celu 
uświadomienie mieszkań-
ców gminy nt. szkodliwości 
emitowanych do atmosfery 
szkodliwych dla zdrowia 
i życia substancji poprzez 
nieefektywne źródła ciepła.
Konsultacje z pracowni-

kiem punktu będą możliwe, po 
uprzednim umówieniu telefo-
nicznym pod numerem telefo-
nu 42 277 14 44 wew.110, w:
l poniedziałek: godz. 8.00-

11.00
l wtorek: godz. 13.00-16.00
l środa: godz. 8.00-11.00
l czwartek: godz. 8.00-11.00
l piątek: nieczynny

Urząd Gminy Ozorków
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Niewątpliwie, zadecydowała o tym 
silna pozycja GS-u na lokalnym rynku 

Ambasador Powiatu Zgierskiego
Gminną Spółdziel-
nię „Samopomoc 
Chłopska” w Ozor-
kowie  spo t ka ł 
wielki powiatowy 

zaszczyt, co jednocześnie wiąże się 
z poważnym wyzwaniem. Zarząd 
Powiatu Zgierskiego powołał GS 
Ozorków na Ambasadora Powiatu 
Zgierskiego, ponieważ – wspólnie 
z ozorkowską Spółdzielnią planuje 
w przyszłości „realizację inicjatyw 
promujących kulinarne tradycje re-
gionu, w myśl hasła: Powiat zgierski 
przyciąga… tradycją”. 

żywnościowym i wszelkie sukcesy z tym związane. 
Wysoka jakość pieczywa, warzyw, owoców oraz za-
opatrzenia rolników w środki produkcji zadecydowały 
o wysokiej ocenie i związanymi z tym możliwościami 
GS-u – predestynującymi ją do postawionego przez 
Zarząd naszego powiatu zadania. 

Firma z tak wielkim doświadczeniem jak Gminna 
Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Ozorkowie – 
potrafiąca łączyć tradycję z nowoczesnością, na pewno 
zdoła skutecznie upowszechniać zdobycze kulturalne 
na swoim polu działania, służące w tym przypadku 
promocji tradycji powiatu zgierskiego.                 Pao
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Co z tymi odpadami? 
Samouczek, czyli jak segregować śmieci

Część III 
– Drugie życie odpadów
– papier

Zachęcamy do zaangażowania dzieci 
do zapoznania się z segregacją odpadów 

poprzez zabawę.
Praca dla najmłodszych: sprawdź, jaki odpad trafi do 

niebieskiego pojemnika.

I tych trochę starszych: ile wyrazów potrafisz ułożyć ze 
słowa: MAKULATURA?

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa  
UG Ozorków

Do pojemników wrzucamy: Do pojemników NIE wrzucamy:

4  gazety, 

4   książki w miękkich okładkach lub po usunięciu twardych,

4  katalogi, prospekty,

4  tekturę, 

4  zeszyty,

4  worki papierowe, papier pakowy,

4  ścinki drukarskie.

4  opakowań z jakąkolwiek zawartością,

4   lakierowanego lub foliowanego papieru z folderów

      reklamowych,

4  tapet, 

4  kalki,

4  papieru termicznego,

4  zatłuszczonego i brudnego papieru 

      (jeśli jest to fragment wystarczy go oderwać),

4  opakowań wielomateriałowych 

      (tzw. kartoników, opakowań tetra pak),

4  artykułów higienicznych,

4  paragonów.

Papier to coś, z czym każdy ma stycz-
ność codziennie – w szkole, w pracy, 
w domu, obojętnie czy w postaci 
książki, czy rachunku w sklepie. 
Przeciętnie człowiek zużywa rocznie 
około 50 kg papieru powodując wy-
tworzenie 30-40% odpadów komunalnych.

Pozyskiwanie papieru to 
duże obciążenie dla środowi-
ska – wyprodukowanie 1 tony 
papieru wymaga ścięcia aż 17 
drzew. Obliczono, że każde 
gospodarstwo domowe wy-
rzuca rocznie średnio równo-
wartość 3 drzew w odpadach 
papierowych. Nie bez znacze-
nia jest fakt, że jedno drzewo 
w ciągu roku produkuje tlen 
dla 10 osób. Zużytego papieru 
nie da się co prawda zamienić 
w drzewo, ale recykling jednej 
tony papieru to oszczędność 
20 drzew, 20 tysięcy litrów 

wody i 30 kg mniej zanie-
czyszczeń powietrza. 

Z przetworzonej makula-
tury otrzymujemy mnóstwo 
produktów codziennego uży-
cia, takich jak książki, zeszyty, 
gazety, tektura, papier toa-
letowy, ręczniki papierowe, 
taśmy maskujące/ochraniają-
ce, banknoty, klosze oświet-
leniowe, bandaże, maseczki 
ochronne, fartuchy szpitalne, 
filtry do kawy, abażury, izo-
lacja samochodowa, doniczki 
i podstawki, opakowania do 
jajek

Papier 
– pojemnik niebieski

Bardzo ważne jest, żeby makulatura nie była mokra – wilgotność to istotny parametr jej jakości – oraz, 
aby razem z papierem nie trafiły do pojemnika żadne zanieczyszczenia mechaniczne (np. metale, szkło, tekstylia, 

piasek), chemiczne (np. kleje, farby) czy mikrobiologiczne (pleśń czy grzyby).
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Celem stworzenia centralnej bazy 
jest poprawa jakości powietrza – likwi-
dacja głównej przyczyny zanieczysz-
czeń – emisji substancji powodujących 
smog. 

CEEB będzie ważnym narzędziem 
wspierającym wymianę starych kotłów 
grzewczych i miejscem, gdzie dostępne 
będą informacje na temat wszystkich 
programów finansowania wymiany 
starych pieców. 

Deklaracja zawierać będzie następu-
jące informacje:
l Imię i nazwisko albo nazwę właści-

ciela lub zarządcy budynku lub loka-

Centrala Ewidencja Emisyjności 
Budynków – co musisz wiedzieć!

Od 1 lipca br. każdy obywatel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją, właściciel lub zarządca będzie miał 
12 miesięcy, dla nowo powstałych – 14 dni.

lu oraz adres miejsca zamieszkania 
lub siedziby,

l Adres nieruchomości, w obrębie 
której eksploatowane jest źródło 
ciepła lub źródło spalania paliw,

l Informacje o liczbie i rodzaju 
eksploatowanych w obrębie nieru-
chomości źródeł ciepła lub źródeł 
spalania paliw oraz o ich przezna-
czeniu i wykorzystywanych w nich 
paliwach,

l Numer telefonu właściciela lub za-
rządy, adres e-mail (opcjonalnie). 
Deklarację można złożyć w for-

mie elektronicznej, tzn. przez internet 

(www.zone.gunb.gov.pl) lub w formie 
papierowej – wypełniony dokument 
można będzie wysłać listem albo zło-
żyć osobiście we właściwym Urzędzie 
(zgodnie z lokalizacją budynku). 

Za brak złożenia deklaracji będzie 
grozić grzywna, która jest wymierzana 
na zasadach ogólnych kodeksu wykro-
czeń. Więcej informacji znaleźć można 
na stronie Głównego Urzędu Nadzoru 
Budowlanego – www.gunb.gov.pl. 

/Red./ 

oprac. na podstawie informacji Głów-
nego Urzędu Nadzoru Budowlanego

Mieszkańcy gminy Ozorków, którzy mają trudności 
ze złożeniem deklaracji online, mogą liczyć na pomoc 
Urzędu Gminy Ozorków. 

Prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny lub oso-
bisty z pracownikami Referatu Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa:

l panią Agnieszką Ciołkowską 
 (ciolkowska@ug-ozorkow.pl, 
 tel. 42 277 14 44 wew. 127, pokój nr 6), 

l panią Barbarą Krawczyk 
 (krawczyk@ug-ozorkow.pl, 
 tel. 42 277 14 44 wew. 120, pokój nr 5). 
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Pierwszego dnia po drodze zwiedza-
liśmy Zamek w Gniewnie. Zakwatero-
waliśmy się w hotelu „Dom Marynarza” 
w Gdyni, z którego okien ukazywał się 
Bałtyk. Zwiedziliśmy Gdańsk: odwiedzi-
liśmy Katedrę Oliwską oraz poszliśmy 
szlakiem ulic Długich Ogrodów, Mostem 
Zielonym, ulicą Mariacką, Targiem 
Drzewnym oraz Drogą Królewską.

Wycieczka do Trójmiasta
W dniach 14-18 czerwca br., po tak długim pandemicznym cza-
sie, Polskiemu Stowarzyszeniu Ludzi Cierpiących na Padaczkę 
Oddział Łódzki udało się zorganizować wycieczkę do Trójmiasta. 

Następnego dnia płynęliśmy katama-
ranem z Gdyni na Półwysep Helski; tam 
odwiedziliśmy fokarium. Po powrocie 
do Gdyni udaliśmy się do Akwarium 
Gdyńskiego, gdzie zobaczyliśmy 1500 
morskich organizmów żyjących w na-
szych morzach i oceanach. 

W Sopocie spacerowaliśmy po 
najsłynniejszym molo. Odwiedziliśmy 

również Muzeum Figur Woskowych 
i podziwialiśmy ulicę Bohaterów Monte 
Cassino. Chociaż w tym samym czasie 
w Sopocie przebywała reprezentacja 
polskich piłkarzy, jednak nie udało 
nam się z nimi spotkać. W ostatni dzień 
wycieczki, w drodze powrotnej do Ozor-
kowa, zwiedzaliśmy Zamek Krzyżacki 
w Malborku, gdzie dzięki przewodnikowi 
dowiedzieliśmy się dużo o historii zamku, 
podziwialiśmy sale zamkowe, krzyżacką 
broń oraz bursztynową biżuterię. 

Wycieczka została współfinansowana 
ze środków Gminy Ozorków. 

Polskie Stowarzyszenie Ludzi 
Cierpiących na Padaczkę  

Oddział Łódzki
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Jako pierwsi w dniu 19 
czerwca swoje doroczne 
spotkanie odbyli członkowie 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ozorkowie. Podczas ze-
brania podsumowano minioną 
kadencję oraz całoroczną dzia-
łalność jednostki – głównie 

pod względem utrzymania 
należytego stanu bezpieczeń-
stwa pożarowego, omówiono 
bieżące sprawy organizacyjne 
i wybrano nowe władze sta-
tutowe jednostki. Prezesem 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ozorkowie na kolejną ka-

W czerwcu pierwsze zebranie OSP
Dopiero w czerwcu br. rozpoczęły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych naszego Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP 
RP w Ozorkowie. Zwykle odbywało się to w pierwszym kwartale danego roku, lecz 
tym razem wcześniejsze zwołanie zebrania było niemożliwe z powodu epidemii i wy-
nikających z tego obostrzeń sanitarnych. Zwołanie zebrania w tamtych warunkach 
było możliwe tylko z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych, lecz wśród naszej 
braci strażackiej nie znalazło to zastosowania. 

Ministerstwo Klimatu 
i Środowiska poinformowa-
ło o rozpoczęciu w cyklu 
5-letnim (lata 2020 – 2024) 
opracowania pod nazwą: Wy-
konanie Wielkoobszarowej 
Inwentaryzacji Stanu Lasu 
w kraju w latach 2020 – 2024. 

Celem opracowania jest 
określenie, a następnie mo-
nitorowanie stanu lasu oraz 
tempa i trendu zachodzą-
cych w nim zmian. Wyniki 
inwentaryzacji będą wyko-
rzystywane wyłącznie do 
celów statystycznych, któ-
re poza dostarczaniem da-
nych o lasach polskich dla 
sprawozdawczości krajowej 
i międzynarodowej, banku 

Informacja biorstwo państwowe Biuro 
Urządzania Lasu i Geodezji 
Leśnej (odziały w: Białymsto-
ku, Brzegu, Gdyni, Gorzowie 
Wielkopolskim, Krakowie, 
Lublinie, Olsztynie, Przemy-
ślu, Radomiu, Szczecinku 
i Warszawie).

Zasady dot. wstępu na 
teren lasów oraz założenia 
w nich powierzchni prób-
nych określa Instrukcja wy-
konywania wielkoobszarowej 
inwentaryzacji stanu lasu 
zatwierdzonej przez Ministra 
Środowiska w kwietniu 2020 
r., a następnie dokonywanie 
cyklicznych pomiarów na tych 
powierzchniach.

W związku z tym prosimy 
właściwe służby oraz właści-
cieli lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa 

dencję został dh Jarosław 
Kasprowicz. 

W zebraniu uczestniczyli 
następujący zaproszeni go-
ście: Burmistrz Ozorkowa 
Jacek Socha, Komendant Po-
wiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Zgierzu st. bryg. 

danych o lasach, będą rów-
nież służyły formułowaniu, 
realizacji i oceny polityki leś-
nej Państwa. Inwentaryzacją 
objęte zostaną lasy wszyst-
kich form własności, w tym 
także lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa, 
na terenie całego kraju. Pra-
ce w poszczególnych latach 
5-letniego cyklu obejmą 20% 
powierzchni lasów i polegają 
na pomiarach i obserwacjach 
na stałych powierzchniach 
próbnych zakładanych w tzw. 
traktatach rozmieszczonych 
w sieci 4x4 km.

Prace związane z realiza-
cją tego przedsięwzięcia są 
wykonywane przez przedsię-

o umożliwienie pracowni-
kom Biura Urządzania Lasu 
i Geodezji Leśnej wstępu na 
teren lasów oraz założenia 
w nich powierzchni próbnych 
według zasad określonych 
w wyżej powołanej Instrukcji 
Ministra Środowiska.

Urząd Gminy Ozorków

Paweł Malinowski, Prezes Za-
rządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Zgierzu 
dh Andrzej Ruciński, Prezes 
Zarządu Oddziału Miejsko-
-Gminnego Związku OSP RP 
w Ozorkowie dh Władysław 
Sobolewski, Dowódca JRG 
Ozorków PSP w Zgierzu 
bryg. Jarosław Jaczyński, 
Komendant Gminny OSP dh 
Marian Kwaśniewski oraz 
wielu zasłużonych działa-
czy organizacji strażackiej 
w Ozorkowie.
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17 maja br. Pan Wac-
ław musiał pójść do szpita-
la, bo stan zdrowia wyma-
gał medycznej interwencji. 
Niestety, pobyt w szpitalu 
nie przyniósł zdecydo-
wanej poprawy, o czym 
najlepiej wiedzieli lekarze 
i najbliższa rodzina. Wy-
grała okrutna choroba, i tak 
aktywny oraz energicz-
ny człowiek musiał zejść 
z tego świata. Trudno się 
z tym pogodzić, ale skoro 
medycyna jest bezradna, 

musiało wcześniej ucierpieć zdrowie zmarłego, a niezwy-
kła odporność uśpiła niejako postępujący rozwój choroby. 

Uroczystości pogrzebowe miały miejsce 18 czerwca 
w Modlnej, gdzie mszę święta żałobną za spokój duszy 
zmarłego Wacława Zatorskiego sprawował proboszcz 

Parafii pw. Bożego Ciała i Świętego Stanisława Biskupa 
i Męczennika w Modlnej ks. Piotr Bratek. Również ks. Bra-
tek poprowadził kondukt żałobny główną drogą z kościoła 
na miejscowy cmentarz grzebalny, gdzie miała miejsce 
ceremonia związaną z pochówkiem. 

Wśród wielu żałobników, na pogrzebie obecni byli nasi 
samorządowcy z Wójtem Tomaszem Komorowskim na 
czele oraz wielu przyjaciół rodziny. Mowę pożegnalną na 
trumną zmarłego wygłosił poprzedni Wójt Gminy Ozorków 
Władysław Sobolewski, ponieważ w tamtych latach łączyła 
Ich samorządowa współpraca. Śp. Wacław Zatorski w latach 
1994-1998 był radnym (II kadencja) i pełnił również funk-
cję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ozorków. Wójt 
Sobolewski bardzo pozytywnie wypowiadał się o zmarłym 
samorządowcu, wysoko oceniając Jego zdrowe podejście 
do spraw związanych ze sprawowaniem władzy publicznej. 
Gdy trumnę z ciałem zmarłego pokryła modleńska ziemia, 
na usypanej mogile składano wieńce i wiązanki kwiatów. 
Cześć Jego Pamięci.

Pao

Pogrzeb śp. Wacława Zatorskiego
Każda śmierć przynosi smutek i żal rodzinie, przyjaciołom czy też bliskim znajomym, a dobitnym tego 
przykładem jest odejście z tego świata w dniu 15 czerwca śp. Wacława Zatorskiego z Sokolnik. Sporo 
czasu borykał się ze swoimi dolegliwościami, walczył o swoje zdrowie, chciał jeszcze normalnie funk-
cjonować, aż w wieku 72 lat organizm nie wytrzymał. 
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Osoby kierujące sołe-
ctwem konsekwentnie jedno-
czą mieszkańców do wspól-
nej dbałości o urządzone już 
dość dobrze boisko sportowe 
z zapleczem, by w wolnym 
czasie mogli z niego korzy-
stać wszyscy zainteresowa-
ni. Zorganizowano już kilka 
pokaźnych imprez w okresie 
letnim i nadal się tak dzieje, bo 
żyjący w zgodzie mieszkańcy 
Borszyna chętnie się integrują 
poprzez uczestnictwo w sołe-
ckiej imprezie dla wszystkich 
chętnych.

Tak też było na urządzonej 
biesiadzie 19 czerwca br. – ko-
lejnej integracyjnej sołeckiej 
imprezie – pod gołym niebem. 
Oczywiście, samo biesiadowa-
nie za suto zastawionymi stoła-
mi zabezpieczono namiotami, 
natomiast na wolnym zupełnie 
powietrzu odbywała się za-
bawa taneczna przy muzyce 
miejscowego DJ-a. 

Zaradność organizatorów 
przeszła najśmielsze oczeki-
wania, gdyż stworzono także 
strefę kibica na ważny w tym 
dniu mecz polskiej drużyny 
z Hiszpanią w ramach pił-
karskich Mistrzostw Europy. 
Wierni kibice siedzieli przed 
ekranem, a wśród nich Za-
stępca Wójta Marian Lemań-
ski i Przewodniczący Rady 
Nadzorczej GS-u Zbigniew 
Saganiak. Emocji było sporo, 
bo każdy marzył o zwycięstwie 
Polaków i wyjściu z grupy. Na 
szczęście mecz zakończył się 
remisem i nie zepsuł zbytnio 
nastroju biesiadnikom, któ-
rzy jednak przedłużyli sobie 
imprezę o czas rozgrywanego 
meczu. 

Sołtys Piotr Walczak nie 
mógł obejrzeć całego meczu, bo 
musiał doglądać wszystkiego 
oraz zachęcać niektórych do 
tańca, wywijając kolejne kawał-
ki z miejscowymi gospodynia-
mi. Letnia biesiada w sołectwie 
Borszyn udała się w 100 %, 
a więc można się spodziewać, 
że podejmowane inicjatywy 
wspólnej pracy i rozrywki będą 
kontynuowane.                     Pao

Biesiada w Borszynie
Integracja społeczności Borszyna systematycznie postępuje w dobrym 
kierunku. Zaangażowanie Rady Sołeckiej z sołtysem Piotrem Walczakiem 
na czele – w życie codzienne swojej miejscowości – skutkuje efektywnym 
współdziałaniem na wielu płaszczyznach lokalnej samorządności. 
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Osoby bliżej zorientowane 
dobrze wiedzą, że motorem 
takich lokalnych inicjatyw 
w tej miejscowości jest były 
sołtys – pan Stanisław Ma-
lanowski, również założyciel 
kapeli „Wuja Stasia”. Pan 
Stanisław „ma za sobą” miej-
scowe panie z KGW, które 
wielokrotnie już udowodniły, 
że na sercu leży im kultywo-
wanie polskiej tradycji i tym 

Wieczór Świętojański w Tymienicy
Trudno powiedzieć, w jakich jeszcze miejscowoś-
ciach gminy Ozorków mieszkańcy, formalnie czy – 
ot tak spontanicznie – świętowali wigilię św. Jana 
w dniu 23 czerwca, organizując wesołe wieczorki 
towarzyskie na łonie natury. Z pewnością miało 
to miejsce, jednak warto nadmienić, że dobrym 
przykładem podtrzymywania naszej tradycji jest 
działalność grupy mieszkańców z Tymienicy, sku-
pionych od lat przy swojej świetlicy urządzonej 
w budynku komunalnym. 

razem również stanęły na 
wysokości zadania. 

Role są przypisane według 
uzdolnień, a więc Pan Stani-
sław przygotowuje oprawę 
muzyczną imprezy, natomiast 
kulinaria i pozostałe wesołe 
pomysły pozostają w gestii 
miejscowych gospodyń. Mi-
nęły czasy, gdy nad wodą przy 
ognisku miejscowe panienki 
puszczały wianki na wodzie, 

i tego właśnie najbardziej bra-
kuje, ale za to, pojawiają się 
inne pomysły, upamiętniające 
świętojańskie spotkanie.

W Tymienicy młody sołtys 
Jacek Malanowski ogłosił 
konkurs w staniu na głowie na 
gołej trawie – jak to właśnie 
w taką noc przystało. Śmiało 
można powiedzieć, że był to 
wieczór odkrywania talen-
tów w Tymienicy. Otóż, pani 
Krystyna Wojtczak wykazała 
się niezwykłą sprawnością 
fizyczną. Zademonstrowała 
wszystkim jak łatwo – w Jej 
przypadku – jest stanąć na 
głowie. Zdobywczyni nagrody 
sołtysa Tymienicy otrzymała 
natenczas bukiet polnych 
kwiatów od Jacka Malanow-
skiego i oczywiście wielkie 
brawa od współmieszkańców. 

Jakie jeszcze atrakcje przeży-
wano w Tymienicy, wiedzą 
najlepiej sami zainteresowa-
ni – wszystko pod czujnym 
okiem sołtysa.

Pao
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1
NOWY KONKURS!

Po raz kolejny, serdecznie zapraszamy naszych 
czytelników do udziału w konkursie propagującym 
czytelnictwo prasy lokalnej. Wzorem poprzednich 
edycji, należy zbierać publikowane co miesiąc w 
Gminniaku kupony. W lipcowym wydaniu nasze-
go miesięcznika zamieszczamy pierwszy  kupon 
konkursowy. Następne informacje - w kolejnych 
wydaniach gazety.

Objawy afrykańskiego po-
moru świń mogą być niespe-
cyficzne, podobne do innych 
chorób lub zatruć, mogą być 
różne w stadach. Następujące 
objawy zawsze powinny za-
niepokoić hodowcę:
3 nagłe padnięcia świń – 

ASF w stadzie świń może 
niekiedy objawić się jedy-
nie nagłymi padnięciami, 
bez innych objawów towa-
rzyszących;

3 wzrost wewnętrznej cie-
płoty ciała (do 40,5-42OC), 
któremu mogą nie towa-
rzyszyć inne symptomy 
(gorączkujące świnie mają 
czasem zachowany apetyt, 
poruszają się na ogół nor-
malnie);

3 inne objawy kliniczne, 
które mogą dołączyć do 
gorączki:
– sinica skóry uszu, brzu-

cha i boków ciała,
– drobne, lecz liczne wy-

broczyny na skórze, 
– zaczerwienienie skóry 

widoczne zwłaszcza na 
końcach uszu, ogona 
i kończynach,

– duszność,
– pienisty wypływ z nosa,
– wypływ z worka spo-

jówkowego,
– biegunka – często z do-

mieszką krwi,

Uwaga na afrykański pomór świń!
Pod koniec czerwca stwierdzono dwa ogniska afrykań-
skiego pomoru świń na terenie województwa łódzkiego 
w miejscowościach: Kruszów (gmina Tuszyn, powiat 
łódzki wschodni) oraz Świątkowice (gmina Lututów, po-
wiat wieruszowski). W związku z niekorzystną sytuacją 
epizootyczną Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zgierzu 
przypomina o bezwzględnym nakazie stosowania zasad 
bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę 
chlewną oraz o konieczności dokonywania zakupu trzo-
dy chlewnej do gospodarstwa wyłącznie ze sprawdzo-
nych źródeł. Trzoda chlewna przed wprowadzeniem do 
gospodarstwa musi zostać przebadana klinicznie przez 
lekarza weterynarii oraz zostać zaopatrzona w świade-
ctwo zdrowia. Wszystko po to, by zapobiec zawleczenia 
wirusa ASF na teren powiatu zgierskiego. 

– wymioty,
– niedowład zadu,
– objawy nerwowe w po-

staci podniecenia, drga-
wek mięśni i skurczów 
kloniczno-tonicznych,

– ronienia u prośnych 
macior;

3 niekiedy gorączce mogą 
towarzyszyć posmutnie-
nie, utrata apetytu, szybkie 
i trudne oddychanie oraz 
zaleganie wydaliny z nosa 
i oczu, wymioty, zaparcia, 
krwista biegunka, przed 
śmiercią może nastąpić 
śpiączka, która pojawia 
się 1-7 dni po wystąpieniu 
pierwszych objawów kli-
nicznych. 

Podejrzenie 
wystąpienia afrykańskiego 
pomoru świń

Świnie zakażone ASF 
często wykazują objawy cho-
robowe podobne do objawów 
innych chorób (gorączka, 
wybroczyny, apatia, poro-
nienia, padnięcia bez innych 
wyraźnych objawów) – dla-
tego w przypadku najmniej-
szego podejrzenia lub nawet 
domniemania możliwości 
wystąpienia ASF w stadzie, 
przede wszystkim na ob-
szarach, na których choroba 
występuje lub w sąsiedztwie 
tych obszarów, należy zgłosić 

podejrzenie ASF do Powia-
towego Lekarza Weteryna-
rii w Zgierzu celem umoż-
liwienia pobrania próbek 
w kierunku jego wykluczenia. 
Zgłoszenie należy przekazać 
bezpośrednio albo za pośred-
nictwem lekarza opiekującego 
się gospodarstwem lub właś-
ciwego miejscowo organu 
samorządu terytorialnego – 
Urząd Gminy Ozorków, ul. 
Wigury 14, 95-035 Ozorków, 
tel. 42 277 14 44 wew. 120).
Zgłoszenie 
podejrzenia afrykańskiego 
pomoru świń

Po dokonaniu zgłoszenia 
– do czasu przybycia urzędo-
wego lekarza weterynarii – po-
siadacz zwierząt zobowiązany 
jest do:
3 izolacji i strzeżenia w go-

spodarstwie wszystkich 

przebywających tam zwie-
rząt,

3 wstrzymania się od wywo-
żenia, wynoszenia i zby-
wania produktów z gospo-
darstwa, w szczególności 
mięsa, zwłok zwierzęcych, 
środków żywienia zwie-
rząt, wody, ściółki, nawo-
zów naturalnych,

3 nie wywożenia z gospodar-
stwa materiału biologicz-
nego (nasienia, komórek 
jajowych, zarodków),

3 uniemożliwienia osobom 
postronnym dostępu do 
pomieszczeń lub miejsc, 
w których znajdują się 
zwierzęta podejrzane o za-
każenie lub chorobę.

/Red./
oprac. na podstawie infor-
macji Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Zgierzu
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Jadący w tym dniu od Kolu-
szek do Sieradza ogromny pele-
ton przemknął przez Leśmierz, 
Konary i Sierpów kierując się 
przez Lubień i Topolę Katową 
do Wartkowic, i dalej przez 
Uniejów do samego Sieradza. 

32. Międzynarodowy 
Wyścig Kolarski 
„Solidarności” 
i Olimpijczyków
Po raz kolejny przez teren gminy Ozorków przebie-
gała trasa Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego 
„Solidarności” i Olimpijczyków. Był to już 32 taki 
wyścig, a wytyczona trasa III etapu w dniu 24 czerw-
ca objęła północną część terenu naszej gminy. 

Łatwo się domyśleć, że 
największe zainteresowanie tą 
sportową imprezą objawiło się 
wśród mieszkańców Leśmie-
rza, którzy dość licznie wyszli 
na spotkanie z uczestnikami 
wyścigu. Kolarze nadjechali od 

Ambrożewa, lecz zanim cały 
peleton pojawił się w Leśmie-
rzu, najpierw ujrzeliśmy dwóch 
„uciekinierów” z przewagą po-
nad 10 minut. Jak się okazało, 
przed metą w Sieradzu peleton 
dogonił dwóch śmiałków, któ-
rym zabrakło sił, aby utrzymać 
tak ogromny dystans. 

Wzorem lat poprzednich, 
na naszym terenie, na proś-
bę organizatorów wyścigu, 
w zabezpieczeniu przejazdu 
kolarzy brali udział – wspól-
nie z Policją – nasi druhowie 

Co prawda, tegoroczny prze-
jazd kolarzy nie przebiegał przez 
tyle miejscowości gminy Ozor-
ków co w latach minionych, ale 
na pewno wzbudził oczekiwane 
przez organizatorów zaintereso-
wanie mieszkańców.

Już ponad 30 lat jest orga-
nizowany Międzynarodowy 
Wyścig Kolarski „Solidarno-
ści” i Olimpijczyków, i przez 
te lata kolarze odwiedzili wie-
le zakątków naszego kraju, 
gdzie w licznych przypadkach 
warunki drogowe wymagały 

strażacy z jednostek OSP. 
Naturalnie, jednostka OSP Le-
śmierz obstawiała teren osady 
z udziałem strażaków (Dominik 
Grabarek, Marzena Czekalska, 
Jan Grzesik, Mirosław Arent, 
Andrzej Grabarczyk, Sławomir 
Pigłowski), a dalej w kierunku 
Sierpowa druhowie z pozo-
stałych jednostek: OSP Solca 
Wielka (Tadeusz Majchrzak, 
Arkadiusz Kaźmierczak, Grze-
gorz Grabarczyk), OSP Modlna 
(Dariusz Stańczyk, Damian Ka-
szuba, Adrian Cylke) i z OSP 
Czerchów Krzysztof Granosik. 

wielkiej uwagi i umiejętności 
sportowców. Wszystko po to, 
aby tak wspaniałe widowi-
sko Polacy mogli oglądać na 
żywo, w swojej miejscowości 
– wśród lokalnych sympaty-
ków kolarstwa. Nie wiadomo 
co przyniesie przyszłość, ale 
zgodnie z tym zamysłem można 
się spodziewać jeszcze wielu 
tras przejazdu kolarzy rów-
nież w niewielkich gminach. 
Miejmy nadzieję, że jeszcze 
niejedna miejscowość gminy 
Ozorków powita u siebie kola-
rzy.                                     Pao
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Tam właśnie w dniu 11 
lipca podczas turnieju piłkar-
skiego naszych drużyn LKS 
uhonorowaliśmy czytelników 
Gminniaka. W międzyczasie, 
niektórzy czytelnicy skorzystali 
również z grochówki, którą oso-

Nagrody dla czytelników Gminniaka
Po dwuletniej przerwie spowodowanej koronawiruso-
wymi obostrzeniami, znów udało się przeprowadzić 
na łonie natury losowanie nagród konkursowych dla 
naszych czytelników. Po raz pierwszy losowanie zawi-
tało do miejscowości Borszyn, a dokładnie na boisko 
sportowe usytuowane na skraju borszyńskiego lasu. 

Przez całą wiosnę ta na-
rodowa akcja przebiegała 
u nas bez zakłóceń, przede 
wszystkim w sensie dużego 
zainteresowania mieszkańców 
z odpowiednim planowaniem 
przyjmowania zarejestrowa-
nych dobrowolnie pacjentów. 
Jest to bardzo ważne z punktu 
widzenia właściwego procesu 
szczepienia i tym samym ra-
cjonalnego wykorzystywania 
dostępnych szczepionek. Posłu-
gując się terminologią rynkową, 

Szczepienia 
z problemami
Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Ozorków już 
prawie pół roku wypełnia zadania zawarte w Naro-
dowym Programie Szczepień, mające wyeliminować 
z naszego życia poważne zagrożenie, jakim jest choroba 
układu oddechowego o nazwie COVID-19.

w wymienionym wyżej okresie 
popyt przewyższał możliwości 
w tym względzie Ośrodka Zdro-
wia w Sokolnikach-Parceli. 
Określona wcześniej dobrowol-
ność szczepienia przeciw CO-
VID-19 zyskiwała relatywnie 
na zainteresowaniu mieszkań-
ców naszej gminy. 

Z czasem, gdy zmieniły 
się okoliczności wynikające 
z poluzowania obostrzeń, a na 
horyzoncie widać już było lato 
i wakacje – ta tendencja zaczęła 

się odwracać. Z tym należy się 
liczyć, natomiast trudniej jest 
naszej służbie zdrowia przewi-
dzieć, jak zaplanować dalsze 
szczepienie dla niezdecydowa-
nych do końca mieszkańców, 
ponieważ – jak “jaskółki” do-
niosły – niektórzy zarejestro-
wani pacjenci zachowują się 
dość – nazwijmy – nieporadnie. 
Otóż, zdarzały się przypadki 
niedotrzymywania terminów 
wizyt w Ośrodku, a co najgor-
sze rezygnacja z drugiej dawki 
szczepienia, co dla personelu 
medycznego stanowi poważny 
kłopot – taka szczepionka jest 
krótkotrwała i zazwyczaj – 
niewykorzystana – nadaje się 
do utylizacji. 

I cóż tu jeszcze można do-
dać…, no właśnie – po raz 

kolejny informuję, że jednostka 
OSP Solca Wielka jest w po-
gotowiu w zakresie transpor-
tu osób mających trudności 
w dotarciu do punktu szczepień 
GZOZ w Sokolnikach-Parceli.                             

Pao

biście ugotował dla nas sołtys 
Borszyna Piotr Walczak. 

Tym razem naszym spon-
sorem był Bank Spółdzielczy 
w Ozorkowie, który ufundo-
wał 5 nagród rzeczowych dla 
naszych czytelników. Dzięku-

jemy Prezesowi Banku Spół-
dzielczego w Ozorkowie Panu 
Bogumiłowi Gieradze, który 
jednak w tym dniu nie mógł 
przybyć na spotkanie z naszymi 
czytelnikami. Polecił natomiast 
w takiej sytuacji przeprowadze-
nie losowania bez Jego udziału. 

Nasi czytelnicy zgromadzili 
się w leśnej scenerii obok boi-
ska sportowego i tam z pomocą 
3 dziewcząt – Gabrysi, Pauliny 
i Martyny losowaliśmy koper-
ty z kuponami i nazwiskami 
szczęśliwych czytelników. Oka-
zało się, że najwięcej szczęścia 
w tym dniu mieli mieszkańcy 
Leśmierza, na 5 zakupionych 
nagród, aż 4 trafiły w ich ręce. 
Jednak pierwszą nagrodę – od-

kurzacz – otrzymał Pan Dariusz 
Banasiak z Borszyna. Druga na-
groda to żelazko, które otrzyma-
ła Pani Iwona Huk z Leśmierza. 
Trzecią nagrodę – suszarkę do 
włosów otrzymał Pan Grzegorz 
Łuczak z Leśmierza. Czwarta 
nagroda – czajnik elektryczny 
trafił do Pani Krystyny Huk, 
też leśmierzanki. Ostatnią na-
grodę – przedłużacz elektryczny 
wylosowano dla Pani Lucyny 
Olczyk, mieszkanki Leśmierza. 

Dziękujemy za nagrody 
Bankowi Spółdzielczemu 
w Ozorkowie, i oczywiście 
wszystkim czytelnikom, którzy 
zechcieli wziąć udział w naszej 
wspólnej zabawie.

Pao



www.ug-ozorkow.plGminniak

22

Tradycyjnego otwarcia 
cotygodniowych występów 
dokonał proboszcz Parafii 
Matki Bożej Królowej ks. 
Piotr May-Majewski wraz 
ze znanym muzykiem – or-
ganizatorem niedzielnych 
koncertów w okresie letnim 
dyrektorem Ryszardem J. 
Osmolińskim. Tegoroczny 
festiwal w Sokolnikach od-
bywa się pod hasłem „Vivat 
Rodzina” – Rok św. Józefa 
Patrona Rodzin. 

Pierwszy koncert odbył 
się pod patronatem Wójta 
Gminy Ozorków Tomasza 
Komorowskiego, którego 
reprezentowała w tym dniu 
Sekretarz Gminy Ozorków 
Małgorzata Tomczak w to-
warzystwie Przewodniczą-
cego Rady Gminy Ozorków 
Waldemara Szcześniaka oraz 
swego męża Grzegorza Tom-

czaka – Wiceprzewodniczą-
cego Rady Miasta Ozorków. 

Prowadzenie koncertu, 
a inaczej „słowo o muzyce” 
na tym koncercie przypadło 
znanemu łódzkiemu prezen-
terowi Witoldowi Papro-
ckiemu, który dość szczegó-
łowo informował słuchaczy 
o repertuarze oraz prezento-
wał sylwetki zaproszonych 
wykonawców. Światowe 
szlagiery, w tym utwory H. 
Wieniawskiego wykonywali 
następujący artyści: Alek-
sandra Szwejkowska-Belica 
(skrzypce), Cezary Sanecki 
(fortepian), Maria Belica 
(skrzypce), Barbara Sanecka 
(sopran). 

Zadowolona publiczność 
nie żałowała oklasków, 
a zaproszeni artyści z przy-
jemnością śpiewali i grali. 
Dyrektor festiwalu Ryszard 

Koncert Inauguracyjny 

– XXXIII MUZYCZNE LATO – Vivat Rodzina
4 lipca br. w kościele parafialnym pw. Matki 
Bożej Królowej w Sokolnikach-Lesie odbył się 
koncert inauguracyjny „XXXIII Muzycznego Lata” 
Miasto-Ogród Sokolniki 2021 – Międzynarodowe-
go Festiwalu Muzyki Kameralnej pod patronatem 
honorowym Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego 
ks. Grzegorza Rysia i Marszałka Województwa 
Łódzkiego Grzegorza Schreibera. 

Osmoliński dziękował wy-
konawcom wręczając kwia-
ty, a prowadzący koncert 
Witold Paprocki zapraszał 
na kolejne występy w każdą 

niedzielę aż do 15 sierpnia 
br. 

Warto wiedzieć, że kon-
certy Muzycznego Lata 
w Sokolnikach przyciągają 

w większości miłośników 
muzyki poważnej i – rzecz 
jasna – taki rodzaj muzyki 
oraz śpiewu ma tam miej-
sce. Wierni słuchacze o tym 

wiedzą i spędzają podczas 
wakacji sporo czasu w so-
kolnickiej świątyni, by de-
lektować się piękną muzyką 
i śpiewem na żywo.        Pao
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Ryszard Jan Osmoliński 
jest znanym skrzypkiem-
-pedagogiem uczącym 
w szkołach muzycznych 
w Łodzi, Kutnie i Łęczycy. 
Jest też dyrygentem Orkie-
stry „Łódzkie Smyczki” 
i Akademickiej Orkiestry 
Politechniki Łódzkiej.

Występował z koncertami 

Srebrna Gloria Artis 
dla Ryszarda Jana 
Osmolińskiego

w Europie i Ameryce, m.in. 
w Austrii, Czechach, Danii, 
Szwajcarii, Szwecji, Niem-
czech, Włoszech, Słowacji, 
Iranie, USA, Meksyku, oraz 
na Węgrzech i na Kubie. 
W 1988 r. zorganizował 
pierwszy festiwal muzyczny 
w Sokolnikach-Lesie i przez 
33 lata kieruje „Muzycznym 
Latem”, na którym wystę-
pują artyści z całego świata 
m.in. z Australii, USA, Ja-
ponii, Syrii, Izraela, Danii, 
Szwecji, Niemiec, Włoch, 
Ukrainy. 

Ryszard Jan Osmoliński 
prowadził kursy skrzypcowe 
w Polsce, USA i na Ukrainie. 
Jest też jurorem konkursów 
muzycznych. Serdecznie 
gratulujemy!                       

  /Red./

5 lipca 2021 r. na Zamku Królewskim w Warszawie 
odbyła się ceremonia wręczenia nagród dla twórców 
kultury. Srebrny Medal Zasłużony Kulturze „Gloria 
Artis” od Ministra Kultury, Wicepremiera Piotra 
Glińskiego, otrzymał prof. Ryszard Jan Osmoliń-
ski, zasłużony artysta muzyk, skrzypek, dyrygent 
i pedagog, Dyrektor Festiwalu „Muzyczne Lato” 
w Sokolnikach-Lesie i mieszkaniec naszej gminy. 
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Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Dzięki poluzowaniu obostrzeń wy-
nikających z panującego reżimu sani-
tarnego, narzucającego wcześniej różne 
środki ostrożności, do szkół powróciło 
szczęśliwie organizowanie tradycyj-
nych uroczystości z okazji zakończe-
nia nauki. 25 czerwca podsumowano 
ten nietypowy miniony roku szkolny 
2020/2021 w sposób – nazwijmy – 
normalny, dziękując sobie nawzajem za 
spędzone kilka miesięcy przed ekranem 
komputera. 

Najbardziej wzruszające chwile to 
pożegnania i rozstania absolwentów, 
którym otrzymane świadectwo szkolne 
posłuży do dalszej nauki w wybranej 
szkole średniej czy też zawodowej. 
Właśnie, za te ośmioletnie osiągnięcia 

umożliwiające start ku dorosłości, nasi 
absolwenci pięknie dziękowali swo-
im nauczycielom wręczając kwiaty, 
tańcząc poloneza i śpiewając okolicz-
nościowe utwory. Za nimi podążali 
wdzięczni rodzice, którzy z kolei otrzy-
mali słowa uznania od władz szkolnych 
za wzorowe wychowanie dzieci. 

Prestiżowe wyróżnienia dla naj-
lepszych uczniów – „Nagrody Wójta 
Gminy Ozorków” stanowiły niejako 
punkt kulminacyjny uroczystości, 
akcentujący najlepsze roczne wyniki 
w nauce. Najlepsi uczniowie – nasi 
prymusi ze Szkół Podstawowych 
w Modlnej, Leśmierzu i Solcy Wiel-
kiej nagrodzeni przez Wójta to także 
ósmoklasiści, a więc gminni absolwenci 

Po ciężkim okresie domowej edukacji, tzw. zdalnym nauczaniu, 
uczniowie gminnych placówek oświatowych powrócili na krótko do 
swoich szkół, by za parę tygodni znów żegnać się z nauczycielami 
oraz koleżankami i kolegami, bo nadeszły właśnie wakacje. 

potwierdzili swoją solidną pracę przez 
wszystkie lata nauki. W Modlnej jest 
to Weronika Maszorek, której nagrodę 
wręczył Wójt Gminy Ozorków To-
masz Komorowski (za bardzo dobre 
wyniki w nauce ze średnią ocen 5,72 
oraz wzorowe zachowanie, wysokie 
osiągnięcia w konkursach przedmio-
towych, artystycznych i sportowych), 
w Leśmierzu Patrycja Furmaniak, 
której nagrodę wręczył Zastępca Wójta 
Marian Lemański (za bardzo dobre wy-
niki w nauce ze średnią ocen 5,00 oraz 
wzorowe zachowanie i wysokie osiąg-
nięcia w konkursach przedmiotowych), 
w Solcy Wielkiej – Mikołaj Krysiak, 
który nagrodę otrzymał z rak Wójta 
Tomasza Komorowskiego w towarzy-
stwie Przewodniczącego Rady Gminy 
Ozorków Waldemara Szcześniaka (za 
bardzo dobre wyniki w nauce ze średnią 
ocen 5,06 oraz wzorowe zachowanie 
i wysokie osiągnięcia w konkursach 
przedmiotowych). 
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Pewną nowością w nagradzaniu 
zdolnych uczniów jest Nagroda dla 
Julii Czerwińskiej, absolwentki Szkoły 
Podstawowej w Modlnej ufundowana 
przez radnego Rady Gminy Ozorków 
Michała Kowalskiego. Nagroda dla 
Julii to roczny kurs online języka 
angielskiego oraz karnet 10 wejść 
na dowolny seans do Kina Górnik 
w Łęczycy. Warunkiem otrzymania 
nagrody od radnego Michała Kowal-
skiego jest stałe zamieszkiwanie na 
terenie miejscowości Helenów lub 
Aleksandria. 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie 
GRATULUJEMY!

Na tym oczywiście nie koniec wy-
różnień, wszyscy dyrektorzy – Rafał 
Nowak (SP Modlna), Tomasz Wojtkie-
wicz (SP Leśmierz) i Aneta Pyciarz (SP 
Solca Wielka) wraz z nauczycielami 
z poszczególnych placówek przygoto-
wali szereg swoich szkolnych nagród 
dla czołowych uczniów i wręczali je 
w dogodny dla siebie sposób. 

Ze szkół napłynęły również na-
zwiska najlepszych uczniów w zakoń-
czonym roku szkolnym, które naszym 
czytelnikom publikujemy: 
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Uczniowie wyróżniający się 
w nauce w roku szkolnym
2020/2021 w Modlnej 

Uczniowie, którzy otrzymali 
świadectwo z czerwonym paskiem, 
średnia powyżej 4,75
l Maszorek Weronika – klasa 8a – 5,72,
l Zarębska Julia – klasa 6b – 5,58,
l Wiktorowska Maria – klasa 4a – 5,45,
l Dominiak Jakub – klasa 6a – 5,27,
l Jędrzejczak Maciej – klasa 4a – 5,27,
l Szkudlarek Kacper – klasa 4a – 5,18,
l Barylska Julia – klasa 6a – 5,17,
l Bernat Jagoda – klasa 5a – 5,17,
l Browarska Karina – klasa 5a – 5,17,
l Kowalczyk Natalia – klasa 8a – 5,17,
l Sowiński Bartłomiej – klasa 7a – 5,14,
l Gniadzik Sandra – klasa 8a – 5,11,
l Malewicka Inka – klasa 6b – 5,09,
l Chałupnik Kacper – klasa 7a – 5,00,
l Frątczak Jakub – klasa 6a – 5,00,
l Granosik Klaudia – klasa 8a – 5,00,
l Malek Martyna – klasa 8b – 5,00,
l Rogalski Piotr – klasa 5a – 5,00,
l Baranowski Mateusz – klasa 7a – 4,93,
l Banaszek Mateusz – klasa 5a – 4,92,
l Sadecka Maria – klasa 5a – 4,92,
l Dworczak Maja – klasa 8a – 4,89,
l Czerwińska Julia – klasa 8b – 4,88,
l Miller Jakub – klasa 7a – 4,86,
l Błaszczyk Angelika – klasa 8a – 4,83,
l Pilarczyk Nadia – klasa 8b – 4,83,
l Furmaniak Szymon – klasa 4a – 4,82,
l Karolak Zuzanna – klasa 4a – 4,82,
l Rzepa Kajetan – klasa 4a – 4,82,
l Wacławiak Jakub – klasa 4a – 4,82,
l Wiktorowska Patrycja – klasa 8a – 

4,78,
l Błaszczyk Oskar – klasa 6b – 4,75,
l Kasiorkiewcz Bartosz – klasa 6b – 

4,75.

Uczniowie ze średnią powyżej 4,50 
– nagrodą książkową ufundowana 
przez Radę Rodziców 
l Andrzejczak Izabela – klas 8b – 4,67,
l Frątczak Kacper – klasa 5a – 4,67,
l Sobczak Wiktoria – klasa 6b – 4,67,
l Biernaciak Adam – klasa 8a – 4,61,
l Maszorek Maja – klasa 7a – 4,57,
l Dobrzelewska Zuzanna – klasa 4a – 

4,55,
l Izydorczyk Natalia – klasa 8a – 4,50,
l Kolasa Amelia – klasa 8a – 4,50,
l Szymczak Bartłomiej – klasa 8b – 

4,50,
l Wangietner Fabian – klasa 8b – 4,50.
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Uczniowie wyróżniający się 
w nauce w roku szkolnym 
2020/2021 
w SP w Leśmierzu: 

KL. 1 
l Cybulska Lena, 
l Kluska Martyna, 
l Kubicka Julia, 
l Marciniak Ewelina, 
l Potakowska Martyna, 
l Nowakowska Nadia, 
l Olczak Łukasz, 
l Wierucki Marcel, 
l Zawierucha Adam.
KL. 2 
l Bakalarz Alex, 
l Basiewicz Lena, 
l Ciołkowska Zofia, 
l Jaskuła Maja, 
l Kafarska Maria, 
l Sobczak Oliwia, 
l Stawicka Roksana, 
l Witczak Wiktoria.
KL. 3 
l Cieluch Aleksander, 

l Dośpiał Aleksander, 
l Dudkiewicz Kamil, 
l Granosik Amelia, 
l Grzelak Alan, 
l Kaźmierczak Martyna, 
l Marczewski Karol, 
l Marczewski Michał, 
l Mroziak Wojciech, 
l Pietruszewski Jan, 
l Pilarska Julia, 
l Rzeźniczak Aleksander.
KL. 4 
l Białecka Julia, 
l Majchrzak Zuzanna, 
l Walczak Barbara, 
l Kluska Lilianna, 
l Will Dorian, 
l Łuczak Hanna, 
l Banaszewski Wiktor, 
l Wiktorski Nikodem, 
l Marciniak Karolina. 
KL. 5 
l Zawierucha Wiktoria, 
l Wróbel Natalia, 
l Włodarczyk Natalia, 
l Sieradzka Anna. 
KL. 6a

l Walczak Wiktoria,
l Graczyk Julia, 
l Kaźmierczak Ewa, 
l Wiktorski Mikołaj, 
l Olczak Piotr. 
KL. 6b 
l Zawierucha Kinga, 
l Potakowska Michalina, 
l Nowakowski Mikołaj,
l Retkowska Zuzanna, 
l Jędrzejczak Julia, 
l Marciniak Paulina, 
l Pietruszewski Filip, 
l Kaźmierczak Lena, 
l Pietrzak Natalia. 
KL. 7 
l Kowalczyk Kinga, 
l Banaszewska Gabriela, 
l Janczak Natalia, 
l Chałupnik Maria, 
l Banaszewska Daria, 
l Adryańczyk Maja. 
KL. 8 
l Furmaniak Patrycja, 
l Tomczak Anna, 
l Kubiak Antonina, 
l Basiewicz Jagoda.
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Uczniowie wyróżniający się 
w nauce w roku szkolnym 
2020/2021 
w SP Solca Wielka

KL. I 
l Abramczyk Nikola, 
l Bugno Lucjan, 
l Durys Natan, 
l Grochowina Anna, 
l Kowalczyk Nikola, 
l Miksa Anna, 
l Pietrzak Dagmara, 
l Pietrzak Natalia, 
l Rutkowski Bartosz, 
l Walczak Jan, 
l Włodarczyk Julia, 
l Wróbel Magda.
KL. II a
l Szafarz Maja, 
l Chałupnik Kaja, 
l Wasiak Weronika, 
l Siekiera Nikola, 
l Kominiak Julia, 
l Głyda Dominik, 
l Pogorzelski Bartłomiej, 
l Arkuszewski Kacper.
KL. II b
l Zawiasa Jakub, 
l Sulwestrzak Filip, 
l Kwiatkowski Kacper, 
l Pagacz Mateusz, 
l Pielesiak Adam, 
l Włodarczyk Lena, 
l Miłosz Tomasz, 
l Olejniczak Filip.
KL. III
l Wawrzynkiewicz Julia, 
l Saganiak Mikołaj, 
l Janicka Julia, 
l Stawińska Wiktoria, 
l Dębska Katarzyna, 
l Pielesiak Alicja, 
l Fornalski Igor, 
l Izydorczyk Maja, 
l Jaranowska Lena,
l Kowalska Joanna, 
l Kucina Andżelika.
KL. IV
l Wydrzyńska Blanka, 
l Miksa Magdalena, 
l Sarnowski Krystian, 
l Ryk Mateusz, 
l Witkowski Przemysław.
KL. V 
l Bugno Faustyna, 
l Kopertowska Magdalena, 
l Walczak Nikola, 

l Król Maja Blanka.
KL. VI
l Marczak Marcel, 
l Tomaszewska Angela, 
l Graczyk Marcel, 
l Graczyk Oliwia, 
l Śnieg Wiktor, 
l Tomczak Anna.
KL. VII a 
l Grochowina Julia, 
l Wierzbowska Julia, 
l Jagodzińska Michalina, 

l Ryk Krystian.
KL. VII b 
l Gieraga Nina, 
l Sadowska Milena, 
l Śnieg Martyna, 
l Janicka Maja, 
l Kaźmierczak Maria.
KL. VIII
l Krysiak Mikołaj, 
l Michalik Julia, 
l Goszczyk Julia, 
l Walczak Martyna.
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Wygląda na to, że powstałe w trakcie roku szkolnego kom-
plikacje z powodu koronawirusa nie przeszkodziły tak bardzo 
w realizowaniu szkolnych programów, skoro mamy taką ilość 
wyróżnionych uczniów. W tak nietypowych warunkach nasi 

uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami dali radę i osiągnęli 
zakładane cele. Jeśli również pomagali rodzice, to wszystkim 
chwała za ten nie lada wyczyn. Wypada więc powiedzieć, że 
wszyscy w pełni zasłużyli na ciepłe wakacje.                      Pao
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Po raz pierwszy w tym sa-
mym terminie można składać 
wnioski o przyznanie pomocy 
dotyczące wszystkich obszarów 
wsparcia w ramach „Moderni-
zacji gospodarstw rolnych”, tj.: 
rozwój produkcji prosiąt (obszar 
A); rozwój produkcji mleka 
krowiego (obszar B); rozwój 
produkcji bydła mięsnego (ob-
szar C); inwestycje związane 
z racjonalizacją technologii 
produkcji, wprowadzeniem inno-
wacji, zmianą profilu produkcji, 
zwiększeniem skali produkcji, 
poprawą jakości produkcji lub 

cji, zmianą profilu produkcji, 
zwiększeniem skali produk-
cji, poprawą jakości produk-
cji lub zwiększeniem warto-
ści dodanej produktu (obszar 
D) – 500 tys. zł, przy czym 
w przypadku inwestycji nie-
związanych bezpośrednio 
z budową, modernizacją 
budynków inwentarskich, 
w tym ich wyposażeniem 
lub budową, lub moderniza-
cją magazynów paszowych 
w gospodarstwach maksy-
malna wysokość pomocy 
wynosi 200 tys. zł; 

nie może ubiegać się wspólnie 
grupa rolników.  

Można złożyć tylko jeden 
wniosek, ale jest wyjątek

W przypadku tegorocznych 
naborów na inwestycje w pro-
dukcję prosiąt, produkcję mleka 
krowiego, produkcję bydła mięs-
nego czy inwestycje związane 
z racjonalizacją produkcji, czyli 
mówiąc inaczej w przypadku 
inwestycji w obszary A, B, C 
czy D, można złożyć tylko jeden 
wniosek o pomoc. Zatem jeżeli 
rolnik zdecyduje się starać o po-
moc na inwestycje w produkcję 

Rusza modernizacja: aż 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 przyjmuje do 19 sierpnia 2021 r. 

krowiego (obszar B), bydła 
mięsnego (obszar C) czy zwią-
zane z racjonalizacją technologii 
produkcji, wprowadzeniem inno-
wacji, zmianą profilu produkcji, 
zwiększeniem skali produkcji, 
poprawą jakości produkcji lub 
zwiększeniem wartości dodanej 
produktu (obszar D), wielkość 
ekonomiczna gospodarstwa nie 
może być mniejsza niż 13 tys. 
euro i nie większa niż 200 tys. 
euro. 

Wyjątek stanowią gospo-
darstwa osób wspólnie wnio-
skujących. W takim przypadku 
wielkość ekonomiczna pojedyn-
czego gospodarstwa może być 
mniejsza od 13 tys. euro, przy 
czym suma wielkości ekono-
micznej wszystkich gospodarstw 
musi wynosić co najmniej 15 
tys. euro, a po zrealizowaniu in-
westycji, wielkość ekonomiczna 
gospodarstwa każdego z wspól-
nie wnioskujących rolników 
powinna osiągnąć wartość co 
najmniej 13 tys. euro.  

Natomiast w przypadku in-
westycji w nawadnianie wystar-
czy, by gospodarstwo rolnika 
ubiegającego się o pomoc miało 
powierzchnię co najmniej 1 ha 
i nie więcej niż 300 ha, a on sam 
był pełnoletni. Może ewentualnie 
prowadzić produkcję w zakresie 
działów specjalnych produkcji 
rolnej. Dodatkowo rolnik musi 
udokumentować osiągnięcie 
przychodu z działalności rolni-
czej w wysokości co najmniej 5 
tys. zł. Warunek ten nie dotyczy 
tych, którzy gospodarują krócej 
niż 12 miesięcy przed złożeniem 
wniosku o pomoc.

Gdzie złożyć wniosek 
Wnioski należy składać 

osobiście lub przez upoważ-
nioną osobę w biurach powia-
towych i oddziałach regional-
nych ARiMR. Można to zrobić 
również przesyłką rejestrowaną 
nadaną w placówce Poczty Pol-
skiej lub elektronicznie – za 
pośrednictwem skrzynki podaw-
czej ePUAP. 

Źródło: ARiMR

zwiększeniem wartości dodanej 
produktu (obszar D) oraz nawad-
niania w gospodarstwie. 

Wysokość i poziom pomocy
Limity wsparcia, jakie moż-

na otrzymać w całym okresie 
realizacji PROW 2014-2020, 
wynoszą:  
l rozwój produkcji prosiąt 

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

wiego (obszar B) – 500 tys. zł; 
l rozwój produkcji bydła mięs-

nego (obszar C) – 500 tys. zł; 
l inwestycje związane z racjo-

nalizacją technologii produk-
cji, wprowadzeniem innowa-

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

cję gospodarstw rolnych” we 
wszystkich obszarach jest, co do 
zasady, przyznawana w postaci 
dofinansowania wydatków prze-
znaczonych na realizację danej 
inwestycji. Standardowo wynosi 
50 proc. poniesionych kosztów 
kwalifikowanych. W przypadku 
gdy o wsparcie ubiega się młody 
rolnik lub gdy robi to wspólnie 
kilku rolników, poziom dofinan-
sowania jest wyższy i wynosi 60 
proc., z tym że w przypadku in-
westycji w nawadnianie o pomoc 

prosiąt, czyli obszar A, nie może 
już ubiegać się o wsparcie w ra-
mach działań z obszarów B, C 
czy D. Natomiast może złożyć 
wniosek na inwestycje w nawad-
nianie gospodarstwa.

Kto może otrzymać wspar-
cie

O dofinansowanie inwestycji 
w produkcję prosiąt (obszar A) 
mogą ubiegać się rolnicy, którzy 
posiadają gospodarstwo wiel-
kość ekonomicznej nie mniejszej 
niż 13 tys. euro i nie większej 
niż 250 tys. euro. Natomiast 
jeżeli rolnik planuje inwestycje 
związane z produkcją mleka 
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Nagrody Wójta Gminy 
Ozorków za osiągnięcia sporto-
we są przyznawane na podstawie 
składanych wniosków, rozpa-
trywanych przez powołaną do 
tego celu komisję. Do składania 
wniosków w sprawie przyzna-
wania nagród i wyróżnień Wójta 
Gminy Ozorków są uprawnieni: 
organizacje sportowe, trenerzy, 
Komisja Społeczna Rady Gminy 
Ozorków. W oparciu o stosowną 
rekomendację Komisji do rozpa-
trywania wniosków o przyzna-
nie nagród i wyróżnień Wójta 
Gminy Ozorków za wybitne 
osiągnięcia w międzynarodo-
wym, krajowym, wojewódzkim 
lub powiatowym współzawod-
nictwie sportowym – obradu-
jącej 26 maja br., Wójt Gminy 
Ozorków Tomasz Komorowski 
przyznał nagrody i wyróżnienia 
wybitnie uzdolnionym zawod-
nikom występującym w swoich 
ulubionych dyscyplinach sportu. 
Nagrody pieniężne przewidziane 
w stosownym regulaminie zosta-
ły przyznane następująco:
3 1000,00 zł dla Szymona 

Pobrotyna (Ostrów, uprawia 
minisiatkówkę),

3 800,00 zł dla Wojciecha 
Wankiewicza (Sokolniki-
-Las, uprawia karate).
Poniżej krótkie opisy doko-

nań sportowych wyróżnionych:
l Szymon Pobrotyn, zam. 

w Ostrowie, od najmłod-

szych lat uprawia siatków-
kę. Sportowe umiejętności 
i systematyczne treningi 
zapewniły mu silną pozycję 
jako zawodnika drużyny 
młodzieżowej MKS BZURA 
Ozorków. Według opinii 
klubowej jest najlepszym 
zawodnikiem w swojej kate-
gorii wiekowej w kraju. Jego 
talent, praca, zaangażowanie 
predysponują do wielkich 
osiągnięć. Powołanie do 
kadry Polski świadczy o już 
wielkich osiągnięciach. Na-
groda – uzasadniona, z pew-
nością na nią zasługuje. Jego 
sumienność, koleżeńskość, 
pracowitość i chęć do pracy 
w grupie pozwalają ocze-
kiwać dalszych sukcesów 
w sporcie. Wniosek o przy-
znanie nagrody pienięż-
nej został złożony przez 
MKS BZURA Ozorków. 
Najwyższe osiągnięcia Szy-
mona Pobrotyna:

3 I miejsce – Ogólnopolski 
Turniej Minisiatkówki – 
Międzyrzecz 18.01.2020 r.,

3 I miejsce – Finał Ligi Wo-
jewódzkiej kat. czwórek – 
02.07.2020 r.,

3 I miejsce – Finał Kinder 
Sport – Województwa Łódz-
kiego, awans na Mistrzostwa 
Polski – 28.06.2020 r.,

3 II miejsce – Ogólnopolski 
Turniej Piłki Siatkowej kat. 

Młodzik – 12-13.09.2020 r., 
Turniej Smoka Wawelskiego 
Kraków (kadra Polski u-15),

3 III miejsce Ogólnopolska Olim- 
piada Młodzieży kat. Młodzik 
„lubelskie 2020” – kadra woj. 
łódzkiego 16-18.10.2020 r. – 
Biała Podlaska.

l Wojciech Wankiewicz – 
zam. w Sokolnikach-Lesie, 
należy do Ozorkowskie-
go Klubu Karate. Uprawia 
systematycznie ulubioną 
dyscyplinę sportu – karate 
tradycyjne. W tak młodym 
wieku już zyskał pozytyw-
ną opinię swojego klubu 
– jest zawodnikiem bardzo 
zaangażowanym w zajęcia, 
trenuje regularnie 4-5 razy 
w tygodniu robiąc syste-
matyczne postępy. Startuje 
w zawodach sportowych 
od szczebla regionalnego 
do międzynarodowego to-
cząc wyrównane pojedyn-
ki. Wniosek o przyznanie 
nagrody pieniężnej został 
złożony przez Ozorkowski 
Klub Karate.
Najwyższe osiągnięcia Woj-

ciecha Wankiewicza:
3 I  miejsce w Otwartych 

(Ogólnopolskich) Mistrzo-
stwach Wielkopolski,

3 I miejsce w Kumite Indywi-
dualnym – Otwarte Mistrzo-
stwa Wielkopolski w karate 
tradycyjnym, 17.10.2020 r. 
Tarnowo Podgórne,

3 III miejsce w Kata Indywi-
dualnym – Otwarte Mistrzo-
stwa Wielkopolski w karate 
tradycyjnym, 17.10.2020 r. 
Tarnowo Podgórne,

3 III miejsce w Kata Indywi-
dualnym, SOKÓŁ WINTER 
CUP, 15.02.2020 r. Aleksan-
drów Łódzki,

3 III miejsce w Kata Indy-
widualnym – Okręgowa 
Liga Karate Tradycyjnego, 
07.11.2020 r. Ozorków,

3 udział w Mistrzostwach Pol-
ski Dzieci w karate tradycyj-
nym, 12.09.2020 r Lublin. 
Wręczenie przyznanych 

nagród miało miejsce w Urzę-
dzie Gminy Ozorków, lecz 
dla każdego z osobna, gdyż 
zajęcia sportowe uniemożliwiły 
jednoczesne uhonorowanie na-
szych wybitnych sportowców. 
Karateka Wojciech Wankiewicz 
otrzymał nagrodę z rąk Wój-
ta Gminy Ozorków Tomasza 
Komorowskiego, natomiast 
Szymonowi Pobrotynowi na-
grodę wręczył Zastępca Wójta 
Marian Lemański. Dodatkowe 
wyróżnienia dla uzdolnionych 
zawodników to trofea sportowe 
– puchary szklane. Serdecznie 
gratulujemy i życzymy kolej-
nych sukcesów w sporcie na 
najwyższych szczeblach.     Pao

Nagrody za osiągnięcia sportowe
Tym razem, tj. za 2020 rok, dwaj młodzi sportowcy 
z terenu gminy Ozorków zostali uhonorowani za 
„wybitne osiągnięcia w krajowym i wojewódzkim 
współzawodnictwie sportowym”. 
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Dzięki udziałowi w certyfikowanych szkoleniach uprawnienia 
do prowadzenia zajęć w projekcie uzyskało sześć nauczycielek – 
Agnieszka Staniszewska, Dorota Kluska, Hanna Stefaniak, Alicja 
Goślińska, Justyna Pawlak oraz Aleksandra Rogalska. Prowadziły 
one dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I–III. 

Podczas spotkań budowano niesamowite modele z wyko-
rzystaniem zestawów klocków LEGO WeDo 2.0 oraz programu 
Scratch, dzięki któremu mogły się one poruszać. Zajęcia w bardzo 
interesujący sposób wprowadzały najmłodszych uczniów naszej 
szkoły w świat robotyki. 

Rafał Nowak 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Modlnej   

Zebranie Przedstawi-
cieli Banku Spółdzielcze-
go w Ozorkowie odbyło się 
w dniu 19 czerwca br. w sali 

Zebranie 
Przedstawicieli

Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Ozorkowie. Zgromadzeni 
przedstawiciele zapoznali 
się z szeregiem sprawozdań 

dotyczących działalności BS 
Ozorków na konkurencyjnym 
rynku finansowym, tym ra-
zem w warunkach pandemii. 
Podobnie jak wiele podmio-
tów gospodarczych, rów-
nież ozorkowska bankowość 
spółdzielcza odczuła skutki 
rozregulowania rynku poprzez 
„zamykanie gospodarki”, na-

tomiast przedstawiony wynik 
finasowy za rok 2020 jest 
dodatni i nie wróży nic złe-
go. Podczas podejmowania 
niezbędnych uchwał udzielo-
no absolutorium wszystkim 
osobom odpowiedzialnym za 
funkcjonowanie Banku Spół-
dzielczego w Ozorkowie. 

Pao

Projekt „Kod do przyszłości” 
w Szkole Podstawowej w Modlnej
W roku szkolnym 2020/2021 Szkoła Podstawowej 
w Modlnej przystąpiła do projektu edukacyjnego „Kod 
do przyszłości” realizowanego przez Fundację Rozwoju 
Edukacji Elektronicznej (FREE). 
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24 czerwca wręczyliśmy 
nagrody uczniom, którzy 
przygotowali najlepsze pra-
ce w organizowanych przez 
szkołę konkursach. 

W projekcie multime-
dialnym „Zanieczyszczenia 
powietrza i ich szkodliwe 
oddziaływanie na zdrowie 
ludzi”, koordynowanym przez 
nauczyciela informatyki panią 
Justynę Pawlak, wszystkie 
nagrody zdobyli uczniowie 
klasy VIII A:
l I miejsce – Weronika Ma-

szorek,
l II miejsce – Maja Dwor-

czak, 

Podsumowanie projektu 
„O powietrze dbamy, zdrowo oddychamy” 
w Szkole Podstawowej w Modlnej
W ostatnim tygodniu czerw-
ca 2021 r. podsumowa-
liśmy program edukacji 
ekologicznej „O powietrze dbamy, zdrowo oddychamy” 
realizowany w Szkole Podstawowej w Modlnej przy 
wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Przez cały rok szkolny 
2020/2021 w naszej placówce odbywały się liczne 
warsztaty, zajęcia terenowe, wycieczki oraz konkursy.  

l III miejsce – Natalia Izy-
dorczyk,

l Wyróżnienia – Natalia 
Kowalczyk oraz Angelika 
Błaszczyk. 
W konkursie technicznym 

„Alternatywne źródła energii 
dla klimatu – Zoom na powie-
trze”, koordynowanym przez 
nauczyciela fizyki i chemii 
pana Tomasza Roszkowskie-
go, pierwsze miejsce zdobyła 
Joanna Idychowska z klasy 
VII A. 

Kolejne miejsca oraz wy-
różnienia zdobyli:
l Weronika Maszorek – kla-

sa VIIIA,

l Sandra Gniadzik – klasa 
VIIIA,

l Zofia Kucińska – klasa 
VIIIA,

l Martyna Malek – klasa 
VIIIA,

l Maja Dworczak – klasa 
VIIIA,

l Adam Biernaciak – klasa 
VIIIA,

l Konrad Kołodziejczak – 
klasa VIII B,

l Damian Drubkowski – kla-
sa VIII B,

l Kacper Ratko – klasa VIII 
B. 
W konkursie plastycznym 

„Las dba o klimat – my dbamy 
o las”, koordynowanym przez 
nauczyciela plastyki, biologii 
i geografii panią Katarzynę 
Górną, pierwsze miejsce zdo-
był Kacper Chałupnik z klasy 
VII A, drugie Aleksandra 
Granosik (VII A), trzecie 
Bartosz Kasiorkiewicz (VI 
B). Wyróżnienia zdobyły Julia 
Barylska (VI A) oraz Karina 
Browarska (V A). 

W konkursie fotograficz-
no-technicznym „Alternatyw-
ne źródła energii dla klima-
tu”, koordynowanym przez 
nauczyciela techniki panią 

Aleksandrą Choinkowską, 
pierwsze miejsce przypad-
ło Jakubowi Dominiakowi 
z klasy VI A. Kolejne miejsce 
oraz wyróżnienia zdobyli 
uczniowie klasy IV: Maria 
Wiktorowska, Kinga Krauze, 
Kacper Szkudlarek oraz Kaje-
tan Rzepa. 

W konkursie graficznym 
„OZE – jestem na tak!”, re-
alizowanym przy wsparciu 
nauczyciela informatyki pani 
Justyny Pawlak, wszystkie 
nagrody zdobyli uczniowie 
klasy VIII A:
l I miejsce – Maja Dwor-

czak, 
l II miejsce – Amelia Kola-

sa, 
l III miejsce – Martyna Ma-

lek,
l wyróżnienia – Weroni-

ka Maszorek i Angelika 
Błaszczyk. 
Gratulujemy bardzo ser-

decznie wszystkim nagrodzo-
nym uczniom, jednocześnie 
dziękując za udział w tym 
bardzo ważnym projekcie 
ekologicznym. 

Rafał Nowak  
Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Modlnej  
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Wśród wielu propozycji 
na spędzenie czasu wolne-
go znalazł się m.in.: cykl 
warsztatów plastycznych,  
muzycznych oraz zajęcia 
komputerowe w Centrum 
Kształcenia. Miłośnicy sztuk 

Co słychać w GOK?
Zaczęły się wyczekiwane przez wszystkich wakacje, 
czasu wolnego jest dużo – koniecznie trzeba go dobrze 
zaplanować! W związku z tym Gminny Ośrodek Kultury 
w Leśmierzu zaproponował dzieciom i młodzieży za-
jęcia pod hasłem „Wakacyjne warsztaty artystyczne”. 

Miłym akcentem zakończenia 
wakacyjnych warsztatów ar-
tystycznych była wycieczka 
do Parku w Leśmierzu i ple-
nerowe warsztaty plastyczne 
„Lato w kolorach pasteli 
i natury”.

plastycznych poznali  różne 
techniki plastyczne i ręko-
dzielnicze. Podczas zajęć ma-
lowali na kamykach, poznali 
podstawy papierowej wikli-
ny, tworzyli breloczki i pod-
kładki z koralików Pyssla. 

„Rozgrywki dla mózgu” 
pod tym hasłem w Centrum 
Kształcenia uczestnicy roz-
wiązywali zagadki, układali 
Tangram. Zmagali się z ma-
tematyczną piramidą, układali 
swoje krzyżówki i rywali-

zowali między sobą w grze 
kalambury. 

W ramach warsztatów mu-
zycznych dzieci uczyły się gry 
na gitarze. Nauka chwytów 
gitarowych, akordów, jak 
przekonali się mali muzycy, to 
sumienna praca, wymagająca 
zaangażowania i cierpliwości.

Mamy nadzieję, że wspól-
nie spędzony czas podczas 
wakacji na długo pozostanie 
w pamięci wszystkich uczest-
ników. Życzymy udanych, 
bezpiecznych, pięknych i ra-
dosnych wakacji.

Gminny Ośrodek Kultury 
w Leśmierz
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Ozorków, dnia 19 lipca 2021 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Ozorków

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów położonych w obrębach: Sierpów, Solca Mała, 

Małachowice, Helenów, Maszkowice, Sokolniki, Modlna, Skotniki, 
Konary oraz Celestynów oraz o  przystąpieniu do sporządzenia 

prognozy oddziaływania na środowisko
 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 283 
z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Ozorków uchwały Nr XL/294/21 z dnia 
27 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów położnych w obrębach: Sierpów, Solca Mała, Małachowice, Helenów, 
Maszkowice, Sokolniki, Modlna, Skotniki, Konary oraz Celestynów.

Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko dla projektu planu zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.

Każdy ma prawo składać wnioski do planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko w ter-
minie do dnia 31 sierpnia 2021 r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną 
pozostawione bez rozpatrzenia.

Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej. W formie papierowej na 
adres: Urząd Gminy Ozorków, ul. Wigury 14, 95-035 Ozorków. W formie elektronicznej na adres 
email: gmina@ug–ozorkow.pl. Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres 
zamieszkania albo siedziby składającego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczą. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Ozorków.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w Biuletynie 
Informacji Publicznej: www.bip.ugozorkow.nv.pl oraz w Urzędzie Gminy Ozorków, ul. Wigury 
14, 95-035 Wierzbica.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ozorków 
pok. nr 3, ul. Wigury 14, 95-035 Ozorków, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 
Urzędu.

Wójt Gminy Ozorków
/-/Tomasz Komorowski
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Boisko sportowe w Borszy-
nie stanowi dobry tego przy-
kład, bo tam często widać gra-
jącą młodzież. Również dla 
drużyn z naszych klubów LKS 
został zorganizowany w dniu 11 
lipca br. turniej 5 + 1, niejako 
w zamian za utraconą halówkę 
z powodu pandemii. 

Turniej Piłkarski 5+1
LKS Gminy Ozorków (Borszyn, dn. 11.07.2021 r.)
Skuteczna popularyzacja piłkarstwa musi obejmować 
wszelkie dostępne zakątki gminy, aby zainteresowanie 
tą dyscypliną sportu mogło zachęcić możliwie najwięk-
szą liczbę młodzieży, dlatego właśnie Gminny Ludowy 
Klub Sportowy w Ozorkowie organizuje gminne turnieje 
na nieco odległych wioskach, gdzie młodzież takie 
zainteresowanie wykazuje. 

Ciesielskiego, który już 50 lat 
temu grał w piłkę nożną. Piotr 
Ciesielski otrzymał Srebrna 
Odznakę ZASŁUŻONY DLA 
ŁZPN. Gość z województwa 
zostawił również w prezencie 
dwie piłki meczowe Adidas dla 
drużyn walczących w meczu 
finałowym. Przy spotkaniu Pre-
zesa ŁZPN z naszymi sportow-
cami był obecny Zastępca Wójta 
Marian Lemański. Po krótkiej 
przerwie, rozgrywki zostały 
wznowione i mecze o puchary 
przebiegały następująco:

W meczu o III miejsce Ma-
łachowice zremisowały z Wrób-
lewem, wygrywając jednak 
w rzutach karnych 3:1. W me-
czu o I miejsce Sierpów wygrał 
z Modlną 1:0. W nagrodę trzy 
czołowe drużyny otrzymały 
puchary GLKS w Ozorkowie 
i oczywiście dwie najlepsze dru-
żyny turnieju piłki od Prezesa 
ŁZPN. Po rozgrywkach wszy-
scy chętni zasiedli do grochów-
ki przygotowanej przez sołtysa 
Borszyna Piotra Walczaka.

Pao

Do zawodów zgłaszały się 
kolejno następujące druży-
ny LKS: Małachowice, Mod-
lna, Solca Wielka, Skromnica, 
Wróblew, Czerchów, Sierpów. 
Wymaga się min. 50% składu 
osobowego drużyny spośród 
mieszkańców gminy Ozor-
ków. Eliminacje odbyły się 
w dwóch grupach systemem 
„każdy z każdym”. Dwie naj-
lepsze drużyny z każdej grupy 
walczyły dalej o miejsca na 
podium. 

W międzyczasie na nasze 
zawody przybył Prezes Łódz-
kiego Związku Piłki Nożnej 
Pan Adam Kaźmierczak, by 
odznaczyć zasłużonego piłka-
rza naszych LZS-ów: Solcy 
Wielkiej i Wróblewa Piotra 
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Gminniak

Wszystkich chętnych zaprasza-
my do Urzędu Gminy Ozorków 
(ul. Wigury 14, 95 – 035 Ozorków) 
w godzinach pracy Urzędu w:

l poniedziałek, środa, czwartek 
w godzinach od 8 do 16, 

l wtorek od 8 do 17,

l piątek od 8 do 15.

W przypadku pytań lub wąt-
pliwości mogą liczyć Państwo na 
pomoc pracownika Urzędu przy 
wypełnieniu ankiety spisowej. 
Zachęcamy do korzystania ze sta-
nowiska do samospisu i fachowego 
wsparcia.

/Red./

Jeśli masz 
trudności, 
pomożemy 
Ci się 
spisać!
1 kwietnia br. ruszył Narodowy 
Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań 2021. Choć, by za-
logować się na stronie www.
spis.gov.pl i wypełnić formu-
larz spisowy mamy czas do 
30 września br., warto zrobić 
to wcześniej, szczególnie, że 
jest to nasz obywatelski obo-
wiązek. Dla osób, które nie 
posiadają komputera, smart-
fona lub dostępu do Internetu 
w Urzędzie Gminy Ozorków 
został uruchomiony Gminny 
Punkt Spisowy.

Ponad 50 mieszkańców naszej gminy spisało się podczas 
Turnieju piłkarskiego w Borszynie w niedzielę, 11 lipca br., 

gdzie na wszystkich chętnych do spisu czekał rachmistrz spisowy.




