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Drodzy Mieszkańcy,
„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą…” – ten fragment wiersza ks. Jana Twardowskiego powraca do nas co roku wraz z początkiem listopada. Pozwoliłem sobie przywołać go
w sierpniowym numerze, choć trwa upragnione
lato. Niestety jak Państwo zauważyli od dłuższego
czasu nie ma miesiąca, byśmy na łamach „Gminniaka” nie żegnali ludzi, którzy pięknie zapisali
się w historii naszej gminy, zaangażowanych na
wielu polach jej działalności – kulturze, sporcie
czy lokalnym folklorze.
Pandemia Covid-19 spowodowała, że kontakty
z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi zostały sprowadzone do rozmów telefonicznych. To trudne
i smutne, gdy dowiadujemy się, że odszedł ktoś
bliski, z kim mieliśmy zamiar spotkać się, gdy
tylko pandemia się skończy, gdy zniesione zostaną
obostrzenia sanitarne…
Końcówkę lata i piękną złotą jesień może warto
wykorzystać na odwiedziny dawno niewidzianych
członków rodziny czy znajomych. Póki jeszcze
jest możliwość spotkań na świeżym powietrzu,
póki nie dotarła do nas czwarta fala koronawirusa,
zapowiadana właśnie na początek jesieni.
Życzę Państwu, by kończące się powoli lato
zapisało się w Waszych wspomnieniach pięknymi przeżyciami, a na koniec zacytuję słowa św.
Jana Pawła II – „Człowiek jest wielki nie przez
to, co posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez
to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.
Dzielmy się więc tym z naszymi bliskimi, czego
kupić nie można – naszym czasem, uwagą i po
prostu byciem blisko.
Pozdrawiam serdecznie
Tomasz Komorowski
Wójt Gminy Ozorków
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KOMUNIKAT DO MIESZKAŃCOW
GMINY OZORKÓW
Przypominamy o trwających 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.
Firma geodezyjna przeprowadza prace terenowe mające na celu aktualizację
ewidencji gruntów i budynków oraz dostosowanie jej zapisów do obowiązujących
przepisów prawnych. Wynikiem pomiarów i oględzin będzie doprowadzenie
rejestrów i map do zgodności ze stanem rzeczywistym i prawnym w zakresie:
budynków, lokali i sposobu użytkowania gruntów.
Zgodnie z prośbą Starosty Zgierskiego zwracamy się do mieszkańców o umożliwienie geodetom wstępu na posesje, udzielanie informacji o posiadanych dokumentach oraz ułatwienie wykonania wszelkich innych niezbędnych czynności
geodezyjnych.
/Red./

foto: internet

oprac. na podstawie informacji Starostwa Powiatowego w Zgierzu
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Kiedy
zgłosić
nowy dom
do odbioru
odpadów?
Wzrost budownictwa domów
jednorodzinnych w naszej
gminie, sprawił, że chcemy
przypomnieć właścicielom
nieruchomości o konieczności podpisania deklaracji
na odbiór odpadów komunalnych zgodnie z zapisami
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Bywa, że przed ukończeniem
prac i oddaniem formalnym budynku
do użytku, dom zostaje zasiedlony.
W takim przypadku właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć
do Wójta Gminy Ozorków deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania
na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych.
Deklarację można pobrać ze
strony internetowej Urzędu Gminy Ozorków www.ug-ozorkow.pl
(zakładka: odpady komunalne) lub
w placówce Urzędu (pokój nr 6),
wypełnić i przesłać za pośrednictwem
skrzynki ePUAP (adres: /1020065/
SkrytkaESP) lub złożyć osobiście
w sekretariacie.
Referat Ochrony Środowiska
i Rolnictwa UG Ozorków
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Remonty dróg gminnych coraz bliżej
Choć ciężki sprzęt firm odpowiedzialnych za
roboty drogowe oznacza utrudnienia w ruchu,
mało które inwestycje cieszą się tak dużym
uznaniem społecznym jak właśnie remonty
dróg. Po zakończeniu postępowań przetargowych poznaliśmy wykonawców, którzy przeprowadzą remonty gminnych dróg, tj. modernizację
drogi dojazdowej relacji Borszyn-Tkaczew oraz
budowę drogi gminnej w Konarach.
Za wybudowanie długo
wyczekiwanego odcinka
drogi gminnej nr 120104E
w Konarach o długości
290 m, który znacznie
usprawni komunikację
mieszkańców miejscowości Parzyce, skracając dojazd do drogi krajowej nr
91 odpowiedzialna będzie
firma Hubertus Mariusz
Malarczyk z Łodzi. Przedstawiła ona najkorzystniejszą cenowo, spośród
trzech złożonych, ofertę
opiewającą na 117 949,01
zł.
– Przypomnijmy, inwestycja ta będzie współfinansowana z rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg. Na ten cel Gmina
Ozorków otrzymała środki
w wysokości 73 266,00 zł.
Trasa planowanej budowy

biegnie w śladzie istniejącej drogi o nawierzchni
gruntowej. Niestety na całej jej długości występują
koleiny i lokalne zagłębienia, co w czasie obfitych
opadów atmosferycznych
– w szczególności podczas
wiosennych roztopów –
czyni drogę praktycznie
nieprzejezdną – podkreśla
Wójt Gminy Ozorków Tomasz Komorowski.
Zły stan techniczny
nawierzchni drogi dojazdowej do pól relacji
Borszyn-Tkaczew także
wymagał pilnego podjęcia prac, dlatego Gmina
Ozorków wnioskowała
o środki na ten cel z budżetu Województwa Łódzkiego. Dotacja w wysokości
100 940,00 zł umożliwi
modernizację wspomnia-
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KONKURS!

Zamieszczamy kolejny kupon konkursowy
Nr 2. Zadaniem czytelników pragnących wziąć
udział w losowaniu nagród konkursowych jest
gromadzenie wszystkich kuponów. Dalsze informacje w następnych wydaniach Gminniaka.
Zapraszamy do udziału w zabawie!

nej drogi, a w rezultacie
ułatwi okolicznym rolnikom dojazd do pól ciężkim
sprzętem rolniczym oraz
sprzętem o dużych gabarytach.
Za przebudowę drogi
o długości 990 m, która
obejmie wykonanie warstwy ścieralnej o szerokości 3,30 m oraz obustronnych poboczy z kruszywa
łamanego, odpowiedzialna
będzie firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

SA z Poddębic, której
oferta za realizację inwestycji wyniosła 254 923,47
zł.
W chwili obecnej zgodnie z przepisami i terminami określonymi w PZP
czekamy na podpisanie
umów z wymienionymi
firmami. O postępach prac
będziemy informować
Państwa na bieżąco za
pośrednictwem naszego
miesięcznika.
/Red./
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Uroczyste pożegnanie sześciolatków
W związku z zakończeniem się roku szkolnego
2020/2021 w dniu 18 czerwca 2021 r. w wiosce indiańskiej TATANKA odbyło się uroczyste pożegnanie dzieci
kończących edukację przedszkolną.
W związku z nadal obowiązującymi obostrzeniami
sanitarnymi, uroczystość odbywała się na świeżym powietrzu, a uczestniczyli w niej
tylko rodzice i rodzeństwo
dzieci 6-letnich.
Przedszkolaki pod kierunkiem wychowawczyni p.
Anny Kawczyńskiej przygotowały piękne, kolorowe
przedstawienie, w którym
podsumowały lata spędzone
w naszym przedszkolu i pożegnały się ze swoimi ulubionymi paniami oraz koleżankami i kolegami, z którymi
przez ostatnie lata bawiły
się codziennie. Po występie
wręczone zostały dyplomy,
podziękowania oraz upo-

6

minki zakupione przez Radę
Rodziców.
Ktoś mądry powiedział
kiedyś, że życie składa się
z powitań i pożegnań. Nie tak
dawno witaliśmy się, kiedy
dzieci przyszły po raz pierwszy do naszego przedszkola,
a już nadszedł czas pożegnania. Te wspólne lata minęły
nam bardzo szybko. Było
wiele zabawy i nauki, było
mnóstwo wspaniałych chwil.
Przedszkole było dla dzieci
drugim domem. Mamy nadzieję, że wszyscy będziemy
wspominać ten wspólny czas
z uśmiechem na twarzy.
Anna Pruchniewska
Dyrektor Gminnego
Przedszkola w Leśmierzu

Gminniak

www.ug-ozorkow.pl

77. rocznica wybuchu
Powstania Warszawskiego

„Warszawskie dzieci pójdziemy w bój
Za każdy kamień twój
Stolico damy krew
Warszawskie dzieci pójdziemy w bój
Gdy padnie rozkaz twój
Poniesiem wrogom gniew…”

foto: internet

W niedzielę, 1 sierpnia br. oddaliśmy należne honory
bohaterskim warszawiakom za Ich bohaterski, patriotyczny i podniosły gest – w obronie swego miasta,
swojej ukochanej stolicy podczas niemieckiej okupacji
w 1944 roku.

W kontekście oddawanego
corocznie szacunku poległym
uczestnikom Powstania Warszawskiego, wywoływanie
tamtych okoliczności dzisiaj
już nic nowego nie wnosi,
choć trudno wyzbyć się myśli,
że odwaga niepokornej ludności Warszawy wobec hitlerowców mogła być wówczas niektórym na rękę. Jakakolwiek
próba oceny zasadności podjętej walki to niedorzeczność,
gdyż bohaterami na pierwszej
linii ognia nie byli ci, którzy
do tego doprowadzili, lecz
nadstawiająca swą pierś ludność Warszawy – pragnąca
przede wszystkim wolności.
Bezprecedensowy tragizm
powstańców to konieczność

pokonania silniejszego okupanta, by za chwilę zmierzyć
się z kolejną „inwazją”. Warszawiacy poszli w bój w takiej
właśnie sytuacji i nie ma o co
się spierać.
Po 77 latach, podczas obchodów Narodowego Dnia
Pamięci Powstania Warszawskiego, znów wdzięczni rodacy stanęli w godzinę “W”
o 17:00, by oddać hołd tysiącom bohaterów, którzy
w 1944 roku poświęcili swoje
życie dla Ojczyzny. Należy też
pamiętać o zwykłej ludności,
której los nie oszczędził, bo na
co dzień stawali się ofiarami
ludobójstwa.
Gdy władze państwowe
Rzeczypospolitej składały

1 sierpnia br. wieńce przed
pomnikiem Gloria Victis na
warszawskich Powązkach,
strażacy z naszych jednostek
OSP włączali syreny alarmowe w swoich strażnicach na
cześć Powstańców Warszawy

– dzielnych Polaków, którzy
szli do walki „mimo wszystko”, bo okrutny wróg upodlił
Ich ukochane miasto i skazał
wszystkich mieszkańców na
zagładę. Cześć Ich Pamięci!!!
Pao
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Co z tymi odpadami?
Samouczek, czyli jak segregować śmieci
Część IV– Drugie życie
odpadów – szkło
Szkło – pierwsze tworzywo sztucznie wytworzone przez człowieka.
Najstarsze znalezione przedmioty,
które można nazwać praszkłem, mają
ponad 9 tysięcy lat. Szkło jest materiałem, który w całości może zostać
poddany recyklingowi.
Zużyte opakowania
szklane można w nieskończoność przetapiać na nowe
bez pogorszenia ich jakości,
oszczędzając przy tym energię i chroniąc środowisko.
Recykling stłuczki szklanej

pozwala ograniczyć zużycie
surowców (piasku, wapienia,
sody, etc.) oraz wody (nawet
o 50%). Jedna szklana butelka poddana recyklingowi to
również oszczędność energii, pozwalająca na 4-go-

Do pojemników wrzucamy:
4 butelki bezbarwne,
4 butelki barwione,
4 słoiki,
4 opakowania wytworzone
ze szkła sodowo-wapniowokrzemowego

dzinną pracę 100-watowej
żarówki, 25-minutową pracę
komputera, 20-minutową
pracę telewizora czy 10-minutową pracę zmywarki do
naczyń.
Odpady szklane stanowią
7-10% wszystkich śmieci
składowanych na wysypiskach, a do ponownego przetworzenia nadają się wszystkie
opakowania wykonane ze
szkła sodowo-wapniowo-krzemowego, dlatego niezmiernie ważne jest prowadzenie selektywnej zbiórki
odpadów szklanych, mającej
na celu wytworzenie stłuczki
opakowaniowej i przetworzenie jej na nowe wyroby
szklane takie jak:

Do pojemników nie wrzucamy:
7 luster,
7 szyb okiennych i samochodowych,
7 szklanek, kieliszków,
7 fajansu – porcelany,
7 talerzy i misek,
7 zniczy,
7 naczyń żaroodpornych,
7 żarówek,
7 szklanych opakowań po lekach,
7 strzykawek.

l składnik wsadu w hutach
szkła (wymagana segregacja szkła kolorami),
l surowiec do produkcji
opakowań szklanych,
l surowiec do produkcji
szkieł optycznych,
l składnik mas ceramicznych,
l surowiec do produkcji
grysów (zielonych, brązowych lub białych),
l składnik past czyszczących,
l surowiec do produkcji
włókien szklanych, materiałów porowatych, szkła
piankowego, a także mat
i płyt izolacyjnych,
l surowiec do produkcji
kulek szklanych.

…i jeszcze coś
dla milusińskich!
Skreśl te rzeczy, które nie powinny trafić
do zielonego kosza na odpady szklane!

Dlaczego?
W trakcie selektywnej zbiórki nie jest konieczne mycie
szklanych opakowań, usuwanie z nich etykiet, nadruków,
farb, klejów czy metalowych
zamknięć. Tego rodzaju zanieczyszczenia zostaną usunięte
w dalszych etapach procesu
recyklingu wyrobów szklanych.

Szkło pochodzące z wymienionych wyżej wyrobów i szkło
opakowaniowe różnią się od
siebie składem chemicznym
i temperaturą topnienia. Nie
mogą być więc przetapiane
razem w piecach przeznaczonych do przerabiania stłuczki
opakowaniowej (pochodzącej
z selektywnej zbiórki).
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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.
Celem stworzenia centralnej bazy
jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – 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 następujące informacje:
l Imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub loka-

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 nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł
spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich
paliwach,
l Numer telefonu właściciela lub zarządcy, adres e-mail (opcjonalnie).
Deklarację można złożyć w formie elektronicznej, tzn. przez internet

Mieszkańcy gminy Ozorków, którzy mają trudności
ze złożeniem deklaracji online, mogą liczyć na pomoc
Urzędu Gminy Ozorków.
Prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny lub osobisty z pracownikami Referatu Ochrony Środowiska
i Rolnictwa:

(www.zone.gunb.gov.pl) lub w formie
papierowej – wypełniony dokument
można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie
(zgodnie z lokalizacją budynku).
Za brak złożenia deklaracji będzie
grozić grzywna, która jest wymierzana
na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Więcej informacji znaleźć można
na stronie Głównego Urzędu Nadzoru
Budowlanego – www.gunb.gov.pl.
/Red./
oprac. na podstawie informacji Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

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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#WybieramZdrowie
– Dla siebie i moich najbliższych
Największymi źródłami zanieczyszczenia powietrza są gospodarstwa domowe, komunikacja oraz przemysł. Do najbardziej szkodliwych substancji,
jakie wprowadzają do atmosfery zaliczyć można m.in.: pył zawieszony
(PM10 i PM2,5), rakotwórczy benzo[a]piren, tlenki azotu i dwutlenek
siarki. Te wszystkie czynniki, które mogą wydawać się mało szkodliwe, są
w stanie doprowadzić nasz organizm do stanu krytycznego. Niestety smog,
jaki powstaje w wyniku użytkowania starych, nieefektywnych źródeł ciepła
oraz palenia w nich plastików i innych śmieci – staje się nieodłącznym
towarzyszem Naszego życia codziennego.
Jako świadome społeczeństwo powinniśmy dążyć do tego, aby wdychane przez
nas powietrze spełniało określone normy,
dlatego zachęcamy do wzięcia udziału

w programie „Czyste Powietrze”. Jego
celem jest poprawa jakości powietrza
oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła

i poprawę efektywności energetycznej
budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Warto również zwrócić uwagę na
korzyści finansowe, jakie płyną z udzielanej dotacji. Wcześnie podjęte działania
przyniosą efekty nie tylko teraz, ale będą
przykładem konsekwentnych działań dla
przyszłych pokoleń.
W celu uzyskania informacji nt.
udzielania dotacji skontaktuj się bezpośrednio z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (ul. Dubois 118,
93-465 Łódź, tel. 22 340 40 80), bądź
za pośrednictwem punktu konsultacyjno-informacyjnego, który działa
w Naszej Gminie (Urząd Gminy Ozorków, ul. Wigury 14, 95-035 Ozorków,
tel. 42 277 14 44 wew. 110 lub tel.
504 112 754).

Skorzystaj z naszej pomocy.
Działający punkt konsultacyjno-informacyjny jest dla Ciebie, przyjdź
i dowiedz się więcej na temat Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze’’!
Katarzyna Browarska – Referat Infrastruktury i Inwestycji UG Ozorków
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Program Priorytetowy
,,Czyste Powietrze’’
W dniu 27 lipca 2021 r.
o godzinie 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury
w Leśmierzu odbyło się
spotkanie z mieszkańcami
gminy w celu przybliżenia potencjalnym Beneficjentom ogólnych zasad
Programu Priorytetowego
,,Czyste Powietrze’’.

Podczas spotkania omówiono niezbędne do otrzymania dotacji podstawy programu, takie jak:
l cel powstania,
l dla kogo jest przeznaczony,
l jakie poziomy dofinansowania wyróżnia,
l zakres działań jaki Beneficjent może wykonać
w ramach udziału w Programie,
l intensywność dofinansowania.
W celu ułatwienia złożenia
wniosku przedstawiony został
wykaz danych, jakie musi
zgromadzić Beneficjent, by
wypełnić wniosek o otrzymanie dotacji oraz wykaz
załączników, jakie należy
zgromadzić przy wypełnianiu
wniosku o płatność. Omówiono także zalety, jakie wynikają z wymiany nieefektywnego
źródła ciepła oraz przeprowadzenia niektórych działań
termomodernizacyjnych.
Spotkanie przebiegło
w miłej atmosferze, a mieszkańcy otrzymali odpowiedzi
na postawione pytania, które
mogli zadawać w trakcie spotkania oraz po zakończeniu
prezentacji. Uczestnicy mogli
również pobrać udostępnione
przez Gminę materiały edukacyjno-informacyjne.
Katarzyna Browarska
Referat Infrastruktury
i Inwestycji
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Odkrywając
Łódzkie
zabytki
W ramach Budżetu Obywatelskiego
Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA
PLUS” na 2021 rok
Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki
realizuje projekt pt.
„Szlakiem zabytków województwa
łódzkiego – dwudniowe wycieczki dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów”. Projekt zakłada poznanie
zabytków naszego pięknego województwa z trzech jego
zakątków: Łowicz, Wieruszów oraz Opoczno.
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Nasza przygoda zaczęła
się w Łowiczu. W dniach 8-9
lipca 2021 r. mieliśmy okazję
poznać to małe, choć urocze
i piękne miasto. Łowickie
wzory, barwne pająki, Aleja
Gwiozd – ludowych twórców
rękodzielników i zasłużonych
dla miasta Łowicza, skanseny,
muzea, dostojny Pałac i Ogród
w Nieborowie, Ogrody Arkadii – to wszystko udało nam
się zobaczyć.

Przewodnik, który zdradzał i opisywał nam tajemnice,
przedstawił nam to miasto
jako piękną krainę pełną uroku, folku i ciekawostek.
Nie możemy doczekać
się kolejnych wyjazdów do
Wieruszowa oraz Opoczna. Kochamy nasze łódzkie
miejsca.
PSLCnP
Oddział Łódzki

www.ug-ozorkow.pl
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Zebranie członków OSP Solca Wielka
Z wielkim poślizgiem strażacy ochotnicy w gminie
Ozorków rozpoczęli swoje zebrania sprawozdawczo-wyborcze podsumowujące minioną kadencję. Kilkumiesięczne opóźnienie zostało spowodowane brakiem
możliwości przeprowadzenia takiego zebrania w tradycyjny, dotychczasowy sposób. Opłacało się poczekać,
bo latem poluzowano koronawirusowe obostrzenia
i pojawiła się możliwość działania w normalności.

W jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy Wielkiej walne zebranie
sprawozdawczo-wyborcze
odbyło się w dniu 24 lipca
br., podczas którego dokonano podsumowania działalności w dość niezwykłym
roku 2020 oraz całej minionej kadencji. Okazuje się,
że omawiane zagadnienia
nie dotyczyły jedynie spraw
związanych stricte z pożarnictwem, ale również udziału
jednostki OSP Solca Wielka
w podejmowanych w na-
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szym kraju działaniach wynikających z realizacji zadań
widniejących w Narodowym
Programie Szczepień. Towarzyszący temu powszechny
reżim sanitarny wymagał
wiele pracy i tutaj bardzo
pomocni okazali się druhowie
z jednostki straży ogniowej
w Solcy Wielkiej.
Akcje prowadzone były
na zasadzie współpracy
z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
w Zgierzu, która kierowała dystrybucją niezbędnych

środków do walki z zagrażającą naszemu życiu chorobą
układu oddechowego – COVID-19. W tej kadencji OSP
znaczna część potencjału bojowego jednostki i niezbędnej
aktywności została temu właśnie poświęcona. Naturalnie,
nie przeszkodziło to uczestnictwu w akcjach ratowniczo-gaśniczych w ramach
przynależności do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. O tym wszystkim
rozprawiano podczas zebrania
w swojej siedzibie – strażnicy
OSP Solca Wielka w towarzystwie gości zaproszonych
w osobach: Wójta Gminy
Ozorków Tomasza Komorowskiego, Prezesa Zarządu
Oddziału Miejsko-Gminnego
Związku OSP RP w Ozorkowie Władysława Sobolewskiego, proboszcza Parafii
pw. św. Wawrzyńca w Solcy
Wielkiej ks. Andrzeja Borczyka, Komendanta Gminnego
OSP dh. Mariana Kwaśniewskiego i przedstawiciela Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Ozorkowie dh. Łukasza
Radwańskiego.
Prezes Tadeusz Majchrzak
powitał wszystkich gorąco
i tuż po rozpoczęciu przypomniał wszystkim o zmarłych
niedawno strażakach tej jednostki (śp. Bronisław Zasada,
śp. Stanisław Kacprzak, śp.
Paweł Sieradzki), po czym
Ich pamięć uczczono minutą
ciszy. W dalszej części obradom przewodniczył Z-ca
Naczelnika OSP Solca Wielka druh Arkadiusz Pietrzak,
natomiast osoby kierujące na
co dzień jednostką, tj. prezes
Tadeusz Majchrzak, naczelnik Kazimierz Stasiak i skarbnik Kazimierz Mikołajczyk
składali sprawozdania z działalności w minionym okresie
sprawozdawczym.

Prezes skupił uwagę zebranych na funkcjonowaniu
jednostki w oparciu o pozyskane środki finansowe,
gdzie ważnym do wykonania
zadaniem było urządzenie
sanitariatu dla druhów biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Naczelnik
przedstawił wyjazdowość
jednostki do akcji. Statystyki wykazują malejącą ilość
typowych pożarów, na rzecz
innych nieszczęść zagrażającym życiu i mieniu lokalnej
społeczności. Strażacy z Solcy wielokrotnie z potrzebną
pomocą przybywali w różne
zakątki naszego terenu, co
w trakcie dyskusji podnoszone było przez kolejnych
dyskutantów. Punktem wyjścia była oczywiście ocena
wszelkich podejmowanych
działań prowadzonych systematycznie dla utrzymania
należytego stanu bezpieczeństwa pożarowego.
Prezes Władysław Sobolewski proponował kontynuację szczepień przeciwko
COVID-19 wśród braci strażackiej, a Komendant Marian Kwaśniewski ubolewał
z powodu zaniechania organizacji zawodów sportowo-pożarniczych w koronawirusowej rzeczywistości. Ksiądz
proboszcz Andrzej Borczyk
jednoznacznie stwierdził, że
w obecnym czasie również
kościół odczuwa brak normalnej współpracy ze strażakami i oczekuje powrotu do
normalności.
Wójt Tomasz Komorowski podziękował strażakom
za aktywność w tym trudnym
okresie, tzn. za wypełnianie
dodatkowych zadań związanych z przeciwdziałaniem
zagrożeniom powodowanym
przez pandemię. Wójt zapowiedział również, że władze
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Gminy nie rezygnują z ważnych uroczystości, gdzie
mile widziani są strażacy,
w tym Orkiestra Dęta. Strażacy usłyszeli też od Wójta
o zaplanowanym przetargu na
termomodernizację budynku
strażnicy OSP Solca Wielka,
którą planuje się zakończyć
w październiku 2022 roku.
Przedstawiciel Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Ozorkowie dh Łukasz Radwański zapoznał zebranych
z najwyższą wyjazdowością
do akcji na terenie naszego powiatu, gdzie wyraźnie
przodują pod tym względem
strażacy z Aleksandrowa

Łódzkiego i Głowna. W tym
dniu strażacy przedyskutowali również udział jednostki
w zaplanowanych uroczystościach 10 września br.
w Zgierzu z okazji 100-lecia
istnienia organizacji strażackich OSP oraz 70-lecia
funkcjonowania struktur Państwowej Straży Pożarnej.
Po przeprowadzonej dyskusji przyszedł czas na wybory do ciał statutowych
jednostki OSP Solca Wielka.
Z poprzedniego składu Zarządu dwie osoby zrezygnowały
z pełnienia nadal swoich
funkcji, tj. dh Kazimierz Stasiak i dh Józef Rudkowski. Po

przeprowadzonych wyborach
nowy zarząd ukonstytuował
się następująco:
l Prezes – Tadeusz Majchrzak,
l Z-ca Prezesa – Marek
Grzelak,
l Naczelnik – Arkadiusz
Pietrzak,
l Z-ca Naczelnika – Krzysztof Walewski,
l Skarbnik – Kazimierz
Mikołajczyk,
l Sekretarz – Józef Grabarczyk,
l Gospodarz – Marian Kochański,
l Członek – Tadeusz Walczak.

Wybrano również delegatów na Zjazd Oddziału
Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Ozorkowie
w październiku br. Są nimi:
Tadeusz Majchrzak, Władysław Sobolewski, Grzegorz
Kwiatkowski, Paweł Grzelak i Arkadiusz Pietrzak. Po
podjęciu wszystkich niezbędnych uchwał i wyczerpaniu
porządku zebrania, prowadzący dh Arkadiusz Pietrzak
dokonał zamknięcia obrad
i zaprosił wszystkich na poczęstunek strażacki, który
serwowały żony soleckich
strażaków.
Pao
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Ozorków, dnia 16 sierpnia 2021 r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY OZORKÓW
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów Gminy Ozorków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 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 pkt 2–5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), realizując uchwałę Nr XV/109/19 Rady Gminy Ozorków z dnia
8 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentów Gminy Ozorków zmienioną uchwałą Nr XXVIII/231/20 Rady Gminy Ozorków z dnia 25 czerwca 2020 r.
oraz zmienioną uchwałą Nr XXXVII/275/21 Rada Gminy Ozorków z dnia 25 lutego 2021 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentów Gminy Ozorków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 1 września 2021 r. do
21 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ozorków, 95–035 Ozorków, ul. Wigury 14, w godzinach pracy Urzędu.
Przedmiotem ponownego wyłożenia jest projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie objętym zmianami wprowadzonymi w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Łódzkiego Nr PNIK-I.4131.532.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.
Wprowadzone zmiany dotyczą:
1) projektowanych zmian zapisów §41 ust. 1 pkt 1 i 2 tekstu planu ustalających warunki zabudowy na terenach rolnych
oznaczonych na rysunku planu symbolem RP;
2) stawek procentowych stanowiących podstawę do ustalenia opłaty od wzrostu wartości nieruchomości związanego
z uchwaleniem zmiany planu.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ozorków,
95–035 Ozorków, ul. Wigury 14, pok. nr 3, w godzinach pracy Urzędu. Ponadto projekt zmiany planu wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej www.bip.ugozorkow.nv.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21
września 2021 r. (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ozorków, ul. Wigury 14, 95–035 Ozorków o godzinie 1530.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy,
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu zmiany planu lub prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie papierowej
lub elektronicznej w okresie od 1 września 2021 r. do 5 października 2021 r. Uwagi złożone po upływie wyznaczonego
terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. W formie papierowej na adres: Urząd Gminy Ozorków, ul. Wigury 14,
95-035 Ozorków. W formie elektronicznej na adres email: gmina@ug-ozorkow.pl. Uwagi powinny zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby składającego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczą.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Ozorków. Uwagi nieuwzględnione przez Wójta będą
przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Gminy Ozorków.
W związku z realizacją przez Wójta Gminy Ozorków czynności, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z art. 17a tej ustawy, informuję, że:
administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Ozorków,
klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej:
www.bip.ugozorkow.nv.pl oraz w Urzędzie Gminy Ozorków, 95–035 Ozorków, ul. Wigury 14,
prawo dostępu do informacji o źródle danych, z którego zostały zebrane, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę
praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
Wójt Gminy Ozorków
/ – / Tomasz Komorowski
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Sprawozdanie z projektu
ekologiczno – przyrodniczego
„Czyste powietrze – nasza przyszłość”
W roku szkolnym 2020/2021 Szkoła Podstawowa im.
K. I. Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie
dotacji w ramach konkursu „Edukacja Ekologiczna
w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021”.
Nazwa zadania: Program Edukacji Ekologicznej „Czyste
powietrze – nasza przyszłość”.

Zaplanowane działania
umożliwiły przygotowanie
uczniów, rodziców oraz społeczności lokalnej do poszerzenia wiadomości i umiejętności
z zakresu aspektów ekologicznych i zdrowotnych. W ramach
projektu odbyły się cztery spotkania online z pracownikami
Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi pt. „Co
to jest powietrze?” (2 spotkania)
oraz pt. „Energia Ziemi” (2
spotkania). W czasie warsztatów dzieci dowiedziały się m.in.
czym jest smog i czy jest groźny
dla naszego zdrowia, skąd biorą
się zanieczyszczenia powietrza
oraz co możemy zrobić, aby
je ograniczyć. Poznały także
źródła energii odnawialnej.
Dostosowane do wieku formy
aktywności, w postaci gier
i zabaw, pozwoliły w przystępny sposób zapoznać uczniów

z ważnym tematem, jakim jest
ochrona powietrza.
Na przełomie maja i czerwca
zorganizowano dwie wycieczki.
W pierwszej uczestniczyli uczniowie klasy III, w kolejnej
klasy VI i VIII. 27 maja klasa III
odwiedziła Ośrodek Edukacji
Ekologicznej w Łagiewnikach.
Uczniowie uczestniczyli w zajęciach mających na celu poszerzanie ich wiedzy przyrodniczej
oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Natomiast klasa
VI i VIII 17 czerwca odwiedziły
Arboretum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, w skład
którego wchodzi także Centrum
Edukacji Przyrodniczo-Leśnej.
Uczniowie mieli możliwość
zobaczyć jedną z najbogatszych i najciekawszych kolekcji drzew i krzewów Europy
Środkowo-Wschodniej.
W pierwotnej wersji har-

monogramu projektu zakładano
zorganizowanie większej ilości
wycieczek i warsztatów ekologicznych. Niestety pandemia
COVID-19 wymusiła ograniczenie wyjazdów dzieci. Ponadto
uczniowie szkoły uczestniczyli
w wielu zajęciach lekcyjnych
podnoszących ich wiedzę na
temat ochrony powietrza i zagrożeń związanych z jego zanieczyszczeniem. W ciągu całego
roku uczniowie segregowali
śmieci, uczestniczyli w szkole
w zbiórce nakrętek, przygotowali pokaz „Eko-mody”.
W ramach projektu odbył
się konkurs plastyczny „Dbajmy o powietrze” oraz konkurs
wiedzy ekologicznej „Zielona
Żabka”. Udział w konkursie
plastycznym uświadomił uczniom, skąd biorą się zanieczyszczenia oraz jak ważne jest
czyste powietrze. Przyczynił
się on do popularyzacji wiedzy
związanej z ochroną powietrza
w najbliższym otoczeniu dziecka. Udział w swoistym sprawdzianie wiedzy, jakim był konkurs „Zielona Żabka”, pozwolił
uczniom ocenić ich poziom
wiedzy i umiejętności dotyczący tematyki ochrony powietrza
oraz ekologii. Przyczynił się

do wykształcenia pożądanych
postaw proekologicznych oraz
kształtowania mądrego i umiejętnego współżycia z przyrodą.
Oba przeznaczone były dla klas
I – III, wzięła w nim udział
większość dzieci z tych klas. Ich
trud został nagrodzony licznymi nagrodami zakupionymi ze
środków WFOŚiGW w Łodzi.
Dzięki udziałowi w projekcie szkoła zyskała wiele
cennych i ciekawych pomocy
dydaktycznych, które będą
wpływać na znaczny wzrost
stopnia przyswajania wiedzy
przez uczniów. Wśród nich
znajdują się między innymi
zestawy klocków Lego, interaktywne plansze do nauczania
biologii, zestawy laboratoryjne
do przeprowadzanie różnorakich badań, urządzenia do
pomiaru zanieczyszczeń, gry
i plansze edukacyjne. Wartość
zakupionych pomocy wyniosła
ponad 16 tys. złotych.
Jednym z zadań projektu
było nauczenie dzieci sztuki
wnioskowania, perspektywicznego myślenia i przewidywania
skutków określonej działalności
człowieka w środowisku. Podczas zajęć lekcyjnych i warsztatowych uczniowie wyszukiwali
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i opracowywali materiały związane z koniecznością dbałości
o czyste powietrze. Przygotowali ulotkę propagującą projekt oraz przygotowali plakaty
nawołujące do ograniczenia
emisji szkodliwych substancji.
Nasze działania uświadomiły wszystkim, że zdrowy
ekosystem może zapewniać
nam dobra naturalne przez długi
czas. Natomiast jego nadmierne
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wykorzystywanie i zaśmiecanie
w szybkim czasie może doprowadzić do degradacji środowiska naturalnego. Realizacja
Projektu z pewnością umożliwi
lepsze zrozumienie oraz traktowanie natury jako dobra, o które
należy wspólnie dbać.
Dorota Rzepkowska
Wicedyrektor
Szkoły Podstawowej
w Solcy Wielkiej
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Oldboje zagrali w Małachowicach
Nasi oldboje od wielu lat
grają w piłkę w czasie
wakacji, zazwyczaj w miesiącu lipcu i w tym roku
również sporo – nazwijmy
– nieco poważniejszych
wiekowo piłkarzy zdecydowało się pobiegać za
piłką. Tym razem należało
przyjechać do Małachowic
w dniu 18 lipca, gdzie
gospodarze dorocznego meczu oldbojów – sportowcy
klubu Kanarki Małachowice z prezesem Marcinem Pięta
na czele przygotowali miejscowe boisko na rozgrywki
z udziałem dojrzałych miłośników piłki nożnej.
Mecz został zorganizowany wspólnie z Gminnym
Ludowym Klubem Sportowym dla upamiętnienia
zasług zmarłego wiosną br.
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sympatyka piłkarstwa, mieszkańca Małachowic śp. Pawła
Wacławiaka. Wzorem lat
minionych, zaproszono do
udziału w imprezie oldbojów

z naszych LZS-ów, a także
członków najbliższej rodziny
zmarłego.
Na początku spotkania
uczciliśmy minutą ciszy pamięć nieżyjącego śp. Pawła
Wacławiaka, a także zmarłych
niedawno kolegów z boiska
– Grzegorza Grabarczyka
z Leśmierza i Sławomira Lewandowskiego z Małachowic. W tej podniosłej chwili
nie zabrakło przedstawicieli
rodziny Wacławiaków na
czele z synem Rafałem, w otoczeniu zasłużonych piłkarzy
grających wcześniej i obecnie w takich klubach LKS
jak Małachowice, Sierpów,
Czerchów, Wróblew, Solca
Wielka, Modlna i Skromnica.
Następnie, spośród przybyłych oldbojów powstały

dwie drużyny w składach
wybranych przez powołanych
kapitanów, tj. prezesa Marcina Piętę (koszulki czarne)
i byłego prezesa LKS Czerchów Zbigniewa Błachowicza
(koszulki białe). Na bramce
drużyny czarnych stanął Rafał
Wacławiak, natomiast bramkarzem drużyny białych został
działacz sportowy i samorządowy z Sierpowa Marcin
Wiktorski.
Sama gra naszych oldbojów to od lat doskonałe
sportowe widowisko z udziałem doświadczonych piłkarzy
amatorów, którzy wiedzą jak
się zachować, by bieganie za
piłką sprawiało wszystkim
samą przyjemność i jednocześnie było dobrą rozrywkę.
Tak też było ostatnim razem
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w Małachowicach, dojrzali
zawodnicy rywalizowali na
boisku o lepszy wynik swojej
drużyny, a sędzia meczu bardzo rzadko gwizdał i nawet
zdradził, że wśród oldbojów
o wiele lepiej się czuje niż na
meczach ligowych.
Mimo tej kulturalnej gry

i dużego zaangażowania bramkarzy, w rozgrywanym meczu
padło aż 7 bramek. Oldboje
drużyny białych strzelili 6
goli, właśnie do bramki, której
bronił syn Pawła Wacławiaka
– Rafał. W ten sposób zdobyli
główne trofeum spotkania –
puchar GLKS w Ozorkowie.

Na zakończenie meczu, właśnie Rafał Wacławiak wraz
ze swoją małżonką wręczali
puchary naszym oldbojom
w podzięce za uhonorowanie
pamięci zmarłego wiosną
ojca i jednocześnie wielkiego
miłośnika piłkarstwa – Pawła
Wacławiaka.

To jednak nie wszystko, miejscowy oldboj Jerzy
Skowroński zaprosił wszystkich na kiełbaski i kaszankę
z grilla, które już w trakcie
meczu podgrzewał sympatyk
piłkarstwa z Czerchowa Włodzimierz Granosik.
Pao

Sukces
Mateusza Sobczaka

– można zobaczyć składy
drużyn, wyniki meczów i każdego rozdania, rozkład kart
w każdym rozdaniu). Następnie trzeba było pokonać
w 160-rozdaniowym supermeczu dotychczasową reprezentację Polski, aktualnych
mistrzów świata z 2019 roku:
Teraz trzeba tylko tak
zagrać w eliminacjach, aby

znaleźć się wśród 22 najlepszych drużyn świata, bo tyle
reprezentacji będzie grać w finale Mistrzostw Świata, które
rozgrywane są co dwa lata.
Polska od 1981 r. systematycznie zdobywa na nich medale.
Dwukrotnie w 2015 r. i 2019
r. reprezentacja Polski zdobyła
złote medale i tytuły Mistrza
Świata. Henryk Chojnacki

Absolwent Zespołu Szkół w Solcy Wielkiej i I LO w Ozorkowie Mateusz Sobczak jest w składzie reprezentacji
Polski w brydżu do eliminacji (23-28.08.2021 r.) na
Mistrzostwa Świata (Bermuda Bowl).
Naukę gry w brydża rozpoczął w 2005 r. w Szkole
Podstawowej w Solcy Wielkiej, w wieku 11 lat. Aktualnie
jest zawodnikiem drużyny
BRIDGESCANNER KS AZS
Wratislavia I WR, grającej
w ekstraklasie, z dużymi szansami na zdobycie tytułu drużynowego Mistrza Polski.
Mateusz Sobczak z partnerem
Piotrem Marcinowskim zaj-

mują I miejsce w tzw. klasyfikacji Butlera – najlepszej pary
zawodników ekstraklasy.
Droga do reprezentacji
była trudna. Pierwsza przeszkoda w tym roku to wygranie rozgrywek kadry narodowej I, do których zgłosiło się
osiem renomowanych zespołów: http://czaja.pzbs.pl/wyniki/2021/kadra/21kn1leaderb.
html (okienka są aktywne
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Co słychać w GOK?
11 lipca 2021 r. w Bedlnie odbyła się kolejna
XXX edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Kapel
Ludowych im. Adama Radzymińskiego. W przeglądzie gminę Ozorków
reprezentowała Kapela im.
Tadeusza Kubiaka z Leśmierza.
Do udziału w przeglądzie, którego celem jest
popularyzacja i promocja
kapel oraz muzyki ludowej,
zgłosiło się dwanaście podmiotów, które rywalizowały w kilku kategoriach.
W kategorii kapel autentycznych drugie miejsce
zdobyła Kapela im. Tadeusza Kubiaka z Leśmierza.
* * *
Kapela reprezentowała
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również naszą gminę 25
lipca w Przeglądzie Zespołów Ludowych i Kapel
podczas Dnia Folkloru
zorganizowanego w Niesułkowie.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów
podczas organizowanego
w dniach 27-29 sierpnia
w Kazimierzu Dolnym 55.
Ogólnopolskiego Festiwalu
Kapel i Śpiewaków Ludowych. Również 4 września
nasza kapela zagości w Sieradzu na XX Spotkaniu
Folklorystycznym Polski
Centralnej „Od Kujawiaka
do Oberka – autentyzm
i inspiracje”. Życzymy
powodzenia.
Gminny Ośrodek
Kultury w Leśmierzu
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Od 1 lipca 2021 r. na koncie użytkownika w portalu
eKRUS, w sekcji eDOKUMENTY, istnieje możliwość
wygenerowania elektronicznych zaświadczeń (eZaświadczeń):
3 zaświadczenia o okresach
podlegania USR (ubezpieczeniu społecznemu
rolników), w którym jest
zawarta informacja o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne rolników,
3 zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu, w którym jest zawarta infor-

macja czy konto płatnika
wykazuje/nie wykazuje
zadłużenia w KRUS,
3 zaświadczenia o okresach
podlegania i opłaceniu
składek na UZ (ubezpieczenie zdrowotne),
w którym jest zawarta
informacja dotycząca powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego.
eZaświadczenie umożliwia wskazanie przez użytkownika celu pozyskania tego
zaświadczenia.
eZaświadczenie to wygenerowany automatycznie
dokument elektroniczny, opa-

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

foto: internet

Celem opracowania jest
określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa
i trendu zachodzących w nich
zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane
wyłącznie do celów statystycznych, które poza dostar-

czaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości
krajowej i międzynarodowej,
banku danych o lasach, będą
również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki
leśnej Państwa. Inwentaryzacją objęte zostaną lasy

foto: internet

eZaświadczenie na portalu eKRUS

trzony kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, który nie
wymaga podpisu pracownika
Kasy. Dokument ten należy
skierować do właściwej instytucji/organu w formie elektronicznej, w zależności od
potrzeby, poprzez e-mail lub
skrzynkę podawczą ePUAP.
Zachowanie takiej formy przekazania dokumentu zapewnia
autentyczność jego pochodzenia oraz integralność treści.
WAŻNE: Wygenerowane zaświadczenie przekaza-

ne drogą elektroniczną, np.
pocztą elektroniczną lub za
pomocą skrzynki podawczej
ePUAP, posiada moc prawną
i jest dokumentem urzędowym. Dokumentu takiego
nie należy drukować, gdyż
wydruk, niezależnie od formy dalszego przekazania, nie
posiada już cech dokumentu
elektronicznego i nie będzie
honorowany przez instytucje/
organy, w których zostanie
przedłożony.
Źródło: KRUS

wszystkich form własności,
w tym także lasów niestanowiących własności Skarbu
Państwa, na terenie całego
kraju. Prace 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 realizacją tego przedsięwzięcia są
wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro
Urządzania Lasu i Geodezji
Leśnej (odziały w: Białymstoku, Brzegu, Gdyni, Gorzowie
Wielkopolskim, Krakowie,
Lublinie, Olsztynie, Przemyślu, Radomiu, Szczecinku
i Warszawie).

Zasady dot. wstępu na
teren lasów oraz założenia
w nich powierzchni próbnych określa Instrukcja wykonywania 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 właścicieli lasów niestanowiących
własności Skarbu Państwa
o umożliwienie pracownikom 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
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Sport
1 sierpnia rozpoczęły się
eliminacje w dwóch grupach
rozgrywkowych, a mianowicie, w Sierpowie miejscowa
drużyna Magnat pokonała
dwie drużyny ze swojej grupy
– LKS Modlna i LKS Skromnica, awansując tym samym
do finału. W drugiej grupie
eliminacyjnej w Małachowicach, również silny gospodarz
Kanarki zwyciężył w obydwu
meczach – z drużyną LKS
Wróblew i drużyną łączoną
z LKS Czerchów-LKS Solca
Wielka. Miejscem meczu finałowego – w drodze losowania
– zostało wybrane boisko
w Sierpowie, i dlatego na tym
obiekcie w dniu 8 sierpnia
spotkały się dwie najsilniejsze
drużyny z gminy – LKS Magnat Sierpów i LKS Kanarki
Małachowice.
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„Puchar Wójta” 2021
Tegoroczny turniej piłkarski dla drużyn LKS Gminy Ozorków – „Puchar Wójta” odbył
się o miesiąc później niż w latach poprzednich, ponieważ ogólnokrajowa walka
z koronawirusem nie pozwoliła inaczej.
W pierwszej połowie meczu było najwięcej emocji,
bo mimo dogodnych sytuacji strzeleckich, zwłaszcza
u gospodarzy spotkania, żadna
z drużyn nie zdobyła gola. Na
bramki czekali niecierpliwie
zarówno kibice, jak i ambitni
finaliści do 60 minuty meczu,
gdzie pierwszego gola zdobyli
sierpowianie. W przypadku
drużyny z Malachowic można
mówić o jakimś pechu, gdyż
poprzez niefortunne zagrania otrzymali od sędziego
zawodów 2 czerwone kartki
i w takim osłabieniu wytrwali
do końca meczu. Gorzej było
z wynikiem meczu, bo druga
połowa przyniosła więcej sku-
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tecznych ataków zawodników
Magnata Sierpów.
Mimo wspaniałej gry Marcina Szymczaka w bramce
Kanarków, napastnicy z Sierpowa strzelili 6 bramek, nato-

miast drużyna z Małachowic
tylko jednego honorowego
gola. Na zakończenie spotkania, finaliści zgromadzili się
na środku boiska, by otrzymać
zasłużone puchary sportowe

za zwycięstwo w turnieju.
Puchar za II m-ce wręczył
drużynie z Małachowic Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Ozorków Marcin Wiktorski,
natomiast najlepszej drużynie
naszego turnieju „Puchar Wójta” 2021 – Magnat Sierpów
zdobyte trofeum wręczył osobiście Wójt Gminy Ozorków
Tomasz Komorowski.
Warto też dodać, iż ten
turniej piłkarski – organizowany przez Gminny Ludowy
Klub Sportowy w ramach
gminnego współzawodnictwa
sportowego LKS gminy Ozor-

ków odbył za środki z dotacji
Gminy Ozorków. Również
z tej puli dwie finałowe drużyny „Pucharu Wójta” 2021
otrzymają środki finansowe
na zakup sprzętu sportowego:
LKS Sierpów – 1500 zł i LKS
Małachowice – 800 zł. GRATULACJE!
Podziękowania natomiast,
należą się działaczom sportowym z klubów w Sierpowie
i Małachowicach za przygotowanie miejscowych boisk do
gry i utrzymanie należytego
porządku podczas odbywających się zawodów.
Pao

W oczekiwaniu na
pierwszoklasistów…
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2021/2022 coraz
bliżej. W Szkole Podstawowej w Modlnej uczniowie
klasy pierwszej rozpoczną naukę 1 września w nowo
wyremontowanej sali edukacji wczesnoszkolnej.
Dzięki ogromnej pracy
włożonej w okresie wakacyjnym przez konserwatora pana
Dariusza Sieradzkiego oraz
pozostałych pracowników
obsługi udało się pomalować
całą pracownię oraz wymienić
zużytą podłogę.
Po rekrutacji uzupełniającej wiadomo, że naukę
w pierwszej klasie rozpocznie

18 uczniów. Wychowawcą
pierwszaków będzie pani
Hanna Stefaniak. Mamy nadzieję, że nauka w bardziej
komfortowych i przyjaznych
warunkach będzie dla nich
tylko przyjemnością, a nie
przykrym obowiązkiem.
Rafał Nowak
dyrektor Szkoły
Podstawowej w Modlnej
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Na końskim
grzbiecie
Już wiele roczników, przede
wszystkim młodych miłośników
jeździectwa, przewinęło się
przez znaną w okolicy ujeżdżalnię
w Helenowie. Kto poznał smak
obcowania z koniem, nauczył się
jazdy w siodle oraz polubił ten
rodzaj relaksu, a nawet i wypoczynku, na pewno część swoich
wakacji spędza w taki właśnie
sposób.
Istniejący od ponad 20 lat Klub Jeździecki „Mała Stajnia” w Helenowie
jest jednym z niewielu takich miejsc na
terenie gminy Ozorków i jak na nasze
warunki stanowi pewien rodzaj atrakcji.
Szczególnym zainteresowaniem młodych
jeźdźców cieszy się w okresie letnim
podczas wakacji, kiedy na zajęcia prowadzone pod okiem instruktora i właściciela
klubu Tomasza Kubiaka, przybywają
rodzice ze swoimi pociechami.
Dla wielu z nich jest to po prostu
pierwsza nauka w szkółce jeździeckiej na
odpowiednim do wieku poziomie, gdzie
oprócz nauki jazdy konno i obycia ze
zwierzęciem, młodzi adepci jeździectwa
poznają nową dla nich dziedzinę życia
w towarzystwie pięknego czworonoga.
Jednocześnie, jakby samoistnie poszerza
się interesujące i wartościowe środowisko
pasjonatów hippiki czy też inaczej „koniarzy”, jakże z oczywistych względów kojarzonych z naszą wielowiekową historią.
Niezależnie, jak kto traktuje swoje
pierwsze kontakty z wybranym koniem,
na pewno po pewnym czasie zasmakuje
jazdy na końskim grzbiecie, ale to oczywiście wymaga czasu, by jechać kłusem
czy galopem, a cóż dopiero cwałować na
otwartej przestrzeni „co koń wyskoczy”.
Warto do tej chwili dotrwać, bo dopiero wtedy można poczuć pełnię doznań
jazdy na koniu, co wymaga wielkich
umiejętności jeździeckich. Tylko pod
kierunkiem znawcy przedmiotu – doświadczonego instruktora jazdy konnej
– można to osiągnąć.
Pao
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Kombajnem po „chleb”
Od wielu lat na naszym terenie za okres typowo żniwny można przyjąć trzecią dekadę lipca wraz z pierwszą dekadą sierpnia, jednak na dzień dzisiejszy trwanie przy
takim założeniu wydaje się bezzasadne. Owszem, lipiec okazał się bardzo łaskawy
dla producentów zbóż, natomiast początek sierpnia stanowił jakby przymusowy
wypoczynek dla wielu rolników.

Wiadomo powszechnie, że
w tym czasie prawie wszyscy
potrzebują ciepłej i słonecznej pogody: rolnicy na żniwa,
urlopowicze na wypoczynek
i dzieci na swoje dwumiesięczne wakacje.
Niestety, tak dobrze to tym
razem nie było i jest oczywistym, że gdy pogoda nie sprzyja

i nie ma wysokiej temperatury
– najgorzej wychodzą na tym
rolnicy uprawiający zboże. Zbyt
mokre dni, skutecznie dezorganizują im pracę i zakłócają
żniwne plany, a nawet mają
wpływ na ostateczne plonowanie uprawianych gatunków
zbóż.
Załamanie pogody w nie-

dzielę, 1 sierpnia, spowodowało
u nas dużą przerwę w pracy
kombajnistów, a także pozostałych żniwiarzy, którzy
muszą trwać w pogotowiu, by
wjechać błyskawicznie na suche
pole, bo aura zafundowała nam
takie właśnie „kradzione” zbiory zbóż. Po każdym deszczu
konieczna jest jakaś przerwa,
a najbardziej daje się we znaki
rolnikowi z dużym areałem
zbóż, gdyż nie zawsze zdąży
wszystko zebrać z pola przed
nadchodzącym kolejnym letnim
deszczykiem.
Niejednemu rolnikowi
sen z oczu spędza zapowiedź
prezentera pogody, że będzie
chłodno i deszczowo. Tegoroczny nasz sierpień tak się
właśnie rozpoczął i spowodował spore opóźnienie w pracach
zmechanizowanych żniwiarzy
obsługujących swoje kombajny.

Naturalnie, nie wszystkich to
dotknęło, bo niektórzy w porę
się uwinęli i z początkiem sierpnia przepiękne widoki łanów
zbóż zostały u nich zamienione
na ścierniska.
Dla pozostałych rolników,
przebłyski słońca w pierwszej
dekadzie sierpnia niewiele były
pomocne, dopiero w połowie
miesiąca nastąpiła wyraźna
poprawa – oczekiwane słońce
i wysoka temperatura znacząco
wpłynęły na pozytywne nastroje
naszych plantatorów. Taki jest
zawód rolnika, a szczególnie
producenta zbóż, uzależnionego
od dobrej letniej pogody. Można powiedzieć, że m.in. z tego
powodu na naszych obszarach
rolniczych widuje się dość
dużo – relatywnie – właśnie
kombajnów zbożowych, zapewne dla samodzielnego i tym
samym sprawnego zbierania
zbóż w trudnych warunkach
pogodowych. Tak, czy owak,
nasi rolnicy potrafią z tym żyć,
nigdy jeszcze nie zawiedli, czynią to od lat z wielkim oddaniem
i poświęceniem. Oni najlepiej
wiedzą, jak powstaje chleb, i że
ten nasz chleb powszedni jest
najważniejszy.
Pao
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Kulturalnie
w Sokolnikach
W tej przepięknej letniskowej miejscowości – Sokolnikach-Lesie – nie może być inaczej, ponieważ to, co
się tam dzieje, to już kulturalna tradycja o lokalnym
wymiarze i śmiało można powiedzieć, że w okresie
wakacyjnym – żyć bez tego już się nie da. Oczywiście, dotyczy to przede wszystkim przebywających na
osiedlu letników, którzy swój wakacyjny czas oddają
tej wypoczynkowej miejscowości, rezygnując niejako
z letnich wojaży po – nazwijmy – bardziej interesujących
zakątkach kraju.
Kulturalne atrakcje w Sokolnikach cieszą się ogromnym powodzeniem, ponieważ organizowane imprezy
w kolejne weekendy odbywają
się z udziałem nieprzecięt-

nych wykonawców. Sporo
wczasowiczów jest blisko
sokolnickiej świątyni pw.
Matki Bożej Królowej, gdzie
posługę duszpasterską sprawuje ks. proboszcz Piotr May-Majewski i tam zazwyczaj
w niedzielę kierują swe kroki
po modlitwę, ale również po
kulturalny relaks.
W tym sezonie odbywają
się koncerty już „XXXIII Muzycznego Lata” Miasto-Ogród
Sokolniki 2021 – Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Kameralnej pod patronatem
honorowym Arcybiskupa
Metropolity Łódzkiego ks.
Grzegorza Rysia i Marszałka
Województwa Łódzkiego
Grzegorza Schreibera, organizowane pod dyrekcją znanego
muzyka z Sokolnik Ryszarda
Osmolińskiego. Są to niebywałe atrakcje muzyczne dla
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mieszkańców delektujących
się muzyką poważną. Wielu
stałych bywalców z zadowoleniem korzysta z przygotowanej „fachowo” muzycznej
oferty, czego potwierdzeniem
są wielkie owacje dla zapraszanych artystów.
Podobnie zadowoleni są
bywalcy kawiarni „40”, usytuowanej w centrum Sokolnik, lecz tam rozrywkowe
inicjatywy gospodarza Jana
Malewickiego są zazwyczaj
organizowane w sobotnie wieczory. Na ile sama widownia
różni się od tej z koncertów
Muzycznego Lata, trudno
jest powiedzieć, natomiast na
scenie różnica jest znacząca.
Tutaj przychodzą miłośnicy
różnych gatunków muzyki
rozrywkowej, kabaretu czy też
satyry politycznej i nigdy nie
brakuje „zdrowych” emocji
wśród zgromadzonej pub-

liczności. Niewątpliwie, jak
na sobotnie wieczory, przygotowywany tam wakacyjny
repertuar potrafi zadowolić
gusta większości sokolnickich
wczasowiczów i nie tylko.
Przybywają tam mieszkańcy
również z pobliskich miejscowości, zwłaszcza gdy na scenie występuje znany w Polsce
artysta lub zespół. Wielką też
atrakcją są wieczorki taneczne
przy prawdziwej kapeli z odpowiednią do tańca muzyką
i wtedy dopiero przychodzi
czas dla publiczności, która
popisuje się tanecznymi zdolnościami. Krótko mówiąc,
nie maleje zapotrzebowanie
na takie właśnie kulturalne
przedsięwzięcia w wydaniu lokalnych organizatorów
leśnego kurortu o nazwie
Sokolniki-Las, istniejącego
już 90 lat.
Pao
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„Odeszłaś bez pożegnania”
Niespodziewanie, w dniu 6 sierpnia br. mieszkańców Modlnej i okolic obiegła bardzo przykra
wiadomość, a mianowicie – Przewodnicząca
miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich Pani Anna
Bartczak zmarła w wieku 62 lat po krótkim pobycie
w szpitalu i walce z chorobą.

Trudno to komentować, nie mając wystarczającej
wiedzy o przyczynach śmierci, natomiast wystarczająco
wymownym jest zachowanie setek żałobników, którzy
przybyli w dniu 12 sierpnia do modleńskiej świątyni na
„ostatnie pożegnanie”. Tak wczesne odejście śp. Anny
Bartczak zabolało nie tylko członków rodziny, ale również
wiele osób z organizacji rolniczych – głównie pań z KGW
działających na terenie naszej gminy. Nie zabrakło przedstawicieli samorządu Gminy Ozorków z Wójtem Tomaszem
Komorowskim na czele. Wszystko to dla uhonorowania
wieloletniej działalności Pani Anny na rzecz miejscowej
społeczności, a szczególnie członkiń organizacji kobiecych.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w modleńskiej
świątyni mszą świętą żałobną sprawowaną przez proboszcza Parafii pw. Bożego Ciała i Świętego Stanisława Biskupa
i Męczennika w Modlnej ks. Piotra Bratka. W dogodnym
momencie przed mikrofonem stanęła szefowa lokalnej
organizacji Stowarzyszenia „Babiniec” Anna Sowińska,
by wypowiedzieć swój i miejscowych kobiet smutek z powodu śmierci drogiej koleżanki. Powiedzenie „odeszłaś
bez pożegnania” to niejako wyraz ogólnego zmartwienia
koleżanek z organizacji, że nie będą już razem animatorkami życia kulturalnego w Modlnej.
W orszaku żałobnym drogą na cmentarz grzebalny,
oprócz zasmuconej rodziny, pomaszerowali rolnicy na czele
z prezesem Leszkiem Komorowskim. Pięknie też wyglądała
ceremonia pochówku – ks. proboszcz Piotr Bratek przeprowadził stosowne modlitwy, po czym żałobne utwory grał
na skrzypcach, znany od lat w parafii Modlna, p. Chałupnik. Gdy mogiła została wystarczająco uformowana, grób
zmarłej został pokryty wieńcami i wiązankami kwiatów.
Niech spoczywa w pokoju!
Pao
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Żegnaj Panie Władysławie
Na 12 sierpnia br. niebiosa wyznaczyły datę rozstania śp.
Władysława Gazdeckiego z życiem ziemskim, zmarł w wieku 78 lat po dwutygodniowym pobycie w szpitalu z powodu
przewlekłych dolegliwości zdrowotnych. Powtarzając za
Zmarłym można dodać, że przez wiele lat prześladowała
go cukrzyca i w końcu organizm musiał się poddać.
Pan Władysław to były samorządowiec – radny i sołtys Cedrowic-Parceli, a do pracy społecznej
zahartował się na swoim terenie,
kiedy to Tuczarnia Cedrowice wraz
z budynkami mieszkalnymi – nazwijmy – padła w latach 90. ofiarą
przekształceń własnościowych w naszym kraju. Tamtejszym mieszkańcom groziła utrata dachu nad głową,
lecz odwaga Pana Władysława niejako poderwała wszystkich do walki
o swoje miejsce na ziemi. Za pracę społeczną na tamtym odcinku,
za wielką wytrwałość i skuteczne działanie zyskał wielki szacunek
współmieszkańców oraz władz samorządowych gminy.
Można przypuszczać, że Jego wielkie serce, zaangażowanie
i oddanie dla sprawy nadwątliło zdrowie p. Władysława, wszak
zmagał się z bardzo trudną i mało mu znaną materią prawniczą.
Ale podołał zadaniu i zyskał również znaczną popularność, która
zawiodła Go do pracy w Radzie Gminy Ozorków, gdzie pełnił
obowiązki Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia
i Sportu. W 2010 roku podczas obchodów XX-lecia Samorządu
otrzymał odznakę „Zasłużony dla Gminy Ozorków”.
14 sierpnia mszę św. żałobną za spokój duszy zmarłego sprawował proboszcz Parafii pw. św. Wawrzyńca w Solcy Wielkiej
ks. Andrzej Borczyk. Z oczywistych względów, oprócz pogrążonej
w żalu rodziny i wielu znajomych, w uroczystości pogrzebowej
wzięli udział nasi gminni samorządowcy z Wójtem Tomaszem
Komorowskim na czele. Nie zabrakło sołtysów, którzy kilkanaście
lat temu wspólnie z p. Władysławem rozwiązywali samorządowe
problemy w swoich sołectwach.
Wielu ludzi znanych z działalności społecznej przyszło pożegnać zasłużonego samorządowca, a wśród nich były Wójt Gminy
Ozorków Władysław Sobolewski, który w kościele wygłosił mowę
pożegnalną. Zwracając się przede wszystkim do rodziny zmarłego
podkreślił z przekonaniem, że śp. Władysława będziemy długo
wspominać – „bo nie umiera nigdy ten, kto pozostaje w sercach,
pamięci i umysłach bliskich”. Wójt Sobolewski nie omieszkał też
przywołać kilkuletniego okresu wspólnej walki w sprawie mieszkańców byłej tuczarni, gdzie nieugiętość i odwaga Władysława
Gazdeckiego przyczyniły się do osiągniecia sukcesu w tej trudnej
sprawie. Składając najbliższej rodzinie wyrazy głębokiego i szczerego współczucia – były Wójt Władysław Sobolewski pożegnał
byłego sołtysa Władysława – wartościowego współpracownika
przy realizacji wielu zadań dla dobra Gminy Ozorków.
Gdy kondukt żałobny poruszający się aleją drogi krzyżowej
zbliżał się do cmentarza grzebalnego, trębacz zagrał pieśń żałobną
i po chwili rozpoczęła się ceremonia związaną z pochówkiem
„wielkiego sołtysa” odprawiona przez ks. proboszcza Andrzeja
Borczyka. Ten pogrzeb na soleckim cmentarzu to przykład odejścia
człowieka, który nie żył tylko dla siebie i na pewno wiele dobrego
po sobie pozostawił.
Pao
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Ostatni koncert
Na zakończenie XXXIII Muzycznego Lata w Sokolnikach
– Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej
Miasto-Ogród Sokolniki 2021 w dniu 15 sierpnia br.
zorganizowano koncert pod patronatem Wójta Gminy
Ozorków Tomasza Komorowskiego.

Na ostatnim koncercie
Wójt zasiadł w sokolnickiej
świątyni wśród festiwalowej
publiczności w towarzystwie
Przewodniczącego Rady Gminy Ozorków Waldemara Szcześniaka. Można powiedzieć,
że ten dzień w kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Królowej w Sokolnikach-Lesie
– pod względem kulturalnym
zapisał się mocnym uderzeniem, a głównym używanym
instrumentem był zakupiony
niedawno parafialny fortepian.
Organizatorzy koncertu
Monika i Ryszard Osmolińscy
zaprosili wspaniałych artystów z doskonałym repertuarem. Prowadzący koncert red.
Witold Paprocki przedstawił
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słuchaczom znaną w Łodzi
rodzinę muzyków, a więc
mieliśmy koncert wysokiej
klasy, bo wykonawcy nieprzeciętni: Anna Wesołowska-Firlej – fortepian, Stanisław
Firlej – wiolonczela, Kinga
Firlej-Kubica – fortepian,
Wojciech Kubica – fortepian,
Jan Kubica – fortepian, Tosia
Kubica – wiolonczela. Repertuar czerpano z dorobku
wielu sławnych kompozytorów, tworzących w XVIII-XX wieku, w tym również
znanych i cenionych Polaków
jak Fryderyk Szopen i Ignacy
Paderewski.
Zachwycona publiczność
żywo reagowała na talent i artystyczne popisy z wykorzystaniem doskonałych utworów
minionych wieków. Ta wspaniała muzyka nie daje o sobie

zapomnieć w przeciwieństwie
do wielu innych cywilizacyjnych osiągnięć i oczywiście
nie można poprzestać w jej
systematycznym popularyzowaniu. Tak się właśnie dzieje
w Sokolnikach-Lesie podczas
corocznych koncertów Muzycznego Lata.
Gdy wysłuchano ostatniego utworu koncertów XXXIII
Muzycznego Lata w roku
2021, nastąpiła chwila poświęcona zakończeniu festiwalu, po raz kolejny pod hasłem VIVAT RODZINA. Moc
kwiatów, podziękowań i różnych serdeczności zdarzyło się
przed ołtarzem w sokolnickim
kościele. Wielkie słowa podzięki i uznania za kolejny
udany letni sezon z muzyką
wyraził w swym wystąpieniu
Wójt Tomasz Komorowski,
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po czym wspólnie z Przewodniczącym Waldemarem
Szcześniakiem wręczyli artystom i organizatorom kwiaty.
Wójt Komorowski dziękując dyrektorowi festiwalu
Ryszardowi Osmolińskiemu
dał do zrozumienia znanemu
skrzypkowi z Sokolnik, że
władze Gminy oraz mieszkańcy oczekują kolejnych edycji
tego festiwalu muzycznego.

Tradycyjnego zamknięcia
festiwalu dokonał proboszcz
Parafii w Sokolnikach-Lesie ks. Piotr May-Majewski,
a dyrektor Muzycznego Lata
Ryszard Jan Osmoliński podziękował publiczności, swojej żonie Monice i wszystkim
osobom oraz instytucjom za
wszelką pomoc i wsparcie
w organizacji festiwalu.
Pao
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XVI Piknik Integracyjny
– rozstrzygnięcię konkursu
Każde wydarzenie ma
w sobie coś wyjątkowego, a Nasze w szczególności! Zapytajcie dlaczego? Powodów jest
kilka – może dlatego,
że zostają w pamięci na
bardzo długo, a może
przez dużą ilość dobrej
zabawy i humoru, a może
przez to, że w ogóle istnieją. Nie dowierzasz?
Przyjdź i przekonaj się!
XVI Piknik Integracyjny
pt.: „W krzywym zwierciadle” odbędzie się 22
września 2021r. o godz.
11.00 w budynku organizatora, tj. w Ozorkowie,
ul. Kościuszki 31.
W ramach eventu organizowany jest konkurs plastyczny pn. „Karykatury znanych
i lubianych”, w którym udział
mogą wziąć dzieci w wieku
przedszkolnym, uczniowie
szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osoby
z niepełnosprawnościami.
Prace należy składać w budynku organizatora (Ozorków,
ul. Kościuszki 31) do dnia 17
września 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się
podczas XVI Pikniku Integracyjnego „W krzywym zwierciadle”. Dodatkowe informacje oraz regulamin konkursu
dostępne są na stronie www.
pslcnp.pl.
Nie zwlekaj, przygotuj
pracę plastyczną i przynieś ją
do nas. Czekamy na Ciebie!
Organizatorem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na
Padaczkę Oddział Łódzki
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Udział w Spisie Powszechnym to obowiązek
Do 30 września 2021 r.
potrwa Narodowy Spis
Powszechny Ludności
i Mieszkań 2021. Udział
w nim jest obowiązkowy, a wszystkie osoby
i gospodarstwa domowe
odmawiające spisania
się przez Internet lub wywiadu przez telefon lub
odmawiające udzielenia
odpowiedzi rachmistrzowi podczas wywiadu bezpośredniego narażają
się na karę grzywny!
Policja otrzymała już
kilkadziesiąt wniosków
o popełnieniu wykroczenia, związanego z odmową udziału w spisie. Jeżeli nie spisałeś się przez
Internet nie możesz już
odmówić udzielenia odpowiedzi rachmistrzowi
na pytania spisowe, gdy
się Tobą skontaktuje.
Odmawiając narażasz się
na karę grzywny. Uniknij
tego.
Jeżeli masz dostęp do
Internetu – spisz się. Jeżeli nie masz, udaj się do
Urzędu Gminy Ozorków.
Przypominamy, że
dla osób, które nie posiadają komputera,
smartfona lub dostępu
do Internetu w Urzędzie Gminy Ozorków
został uruchomiony
Gminny Punkt Spisowy. Wszystkich chętnych zapraszamy do
Urzędu Gminy Ozorków (ul. Wigury 14, 95
– 035 Ozorków) w go-

dzinach 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 wątpliwości mogą
liczyć Państwo na pomoc pracownika Urzędu
przy wypełnieniu ankiety
spisowej. Zachęcamy do
korzystania ze stanowiska do samospisu i fachowego wsparcia.

Pamiętajmy także, że
możemy dokonać spisu
na infolinii dzwoniąc pod
numer 22 279 99 99 od
8:00 do 18:00.
Urząd Gminy
Ozorków

35

Gminniak

36

www.ug-ozorkow.pl

