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dożynki, rozpoczęcie no-
wego roku szkolnego, pierw-
sze dni w przedszkolu, szeroki 
wachlarz zajęć oferowanych 
przez Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Leśmierzu – te artykuły 
zdominowały wrześniowe wy-
danie naszego miesięcznika. 
Chciałoby się powiedzieć, że 
ten numer „Gminniaka” jest 
taki „normalny”, podobny do 

Drodzy Mieszkańcy,
szkół, przedszkoli, bibliotek 
oraz GOK-u, a w dalszej per-
spektywie na lockdown? Mam 
nadzieję, że ten czarny sce-
nariusz się nie ziści i będzie-
my mogli funkcjonować jak 
w ostatnich miesiącach, gdy 
wracaliśmy do normalności. 

Nie jestem lekarzem, nie 
potrafię powiedzieć, czy 
zaszczepienie się ograni-

wydań z lat ubiegłych, gdy 
nie zostaliśmy doświadczeni 
przez Covid-19.

Mówi się, że czwarta fala 
pandemii już trwa. Czy to 
oznacza, że musimy przy-
gotować się na zamknięcie 

czy skalę pandemii, jednak 
przykłady państw, gdzie 
większość populacji przy-
jęła szczepionkę, wyraźnie 
wskazują, że odsetek cho-
rych oraz umierających jest 
o wiele niższy. Pamiętajcie 

Państwo, że w Ośrodku Zdro-
wia w Sokolnikach-Parceli 
możecie zostać zaszczepie-
ni, a w przypadku trudności 
z dotarciem na szczepienie, 
liczyć na pomoc strażaków 
ochotników z Solcy Wielkiej. 

Jeśli mamy moc sprawczą, 
by zapobiec ponownemu za-
mknięciu całego kraju, warto 
wykorzystać tę szansę, dając 
swoim dzieciom i wnukom 
możliwość stacjonarnej nauki 
w szkołach czy przedszkolach, 
pracy – nie zdalnej, a odby-
wającej się w normalnych 

warunkach, czy choćby sko-
rzystania z oferty kulturalnej 
czy turystycznej. 

Państwa uśmiechnięte twa-
rze podczas ostatnio organi-
zowanych na terenie gminy 
wydarzeń, potwierdzają, że 
każdy z nas potrzebuje kon-
taktów społecznych, dlatego 
zróbmy wszystko, co możli-
we, by czwarta fala wyrządziła 
jak najmniej szkód w naszym 
życiu.

Pozdrawiam serdecznie
Tomasz Komorowski 

Wójt Gminy Ozorków
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Za realizację zadania 
odpowiedzialna była firma 
Hubertus Mariusz Malar-
czyk z Łodzi, która przed-
stawiła najkorzystniejszą ce-
nowo ofertę opiewającą na 
117 949,01 zł. Wkład własny 
Gminy Ozorków wyniósł 
60 209,01 zł, natomiast po-
zostałą kwotę – 60 208,00 zł 
stanowiła dotacja z Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg. 

Można jeździć!
Lada dzień ukończona zostanie inwestycja pn. Budowa 
drogi gminnej nr 120104E w Konarach, a to oznacza, 
że do użytku zostanie oddany odcinek o długości 290 
m, który znacznie usprawni komunikację mieszkańców 
miejscowości Parzyce, skracając dojazd do drogi kra-
jowej nr 91.

Wykonawca w ramach 
zawartej umowy zobowiązany 
był do wykonania nowej na-
wierzchni bitumicznej, pobo-
czy oraz nowego oznakowania 
pionowego. Choć była to nie-
duża inwestycja, należała do 
jednych z najbardziej wycze-
kiwanych przez kierowców. 

Poniżej zamieszczamy 
fotograficzną dokumentację 
z prowadzonych prac.     /Red./
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O b e c n i e  W o j e w ó d z -
two Łódzkie należy do ob-
szarów, które niestety nie 
mogą pochwalić się dobrym 

Program 
Priorytetowy  

,,Czyste Powietrze’’

Doświadczenia pokazują, że skuteczna edukacja i in-
formowanie o zagrożeniu jest w stanie trwale zmienić 
Nasze nawyki i postawy życia. Najlepszym sposobem 
skutecznego informowania społeczeństwa o zagrożeniu 
jest prowadzenie edukacji wielotorowej oraz takiej, 
która trafia do każdej grupy wiekowej. Najgorszym 
zjawiskiem, które niestety staje się coraz bardziej 
powszechne jest – mała świadomość ludzi. 

jakościowo powietrzem, 
a w Polsce śmierć z powo-
du SMOGU ponosi rocznie 
45 tysięcy osób. SMOG 

to zjawisko, które wbrew 
pozorom jest śmiertelnie 
niebezpieczne. 

Oprócz tego powoduje on 
mnóstwo chorób i schorzeń 
oraz przyczynia się do dużo 

gorszego ich przebiegu. Ta 
,,dymna mgła’’, która towa-
rzyszy nam w codziennym 
życiu, w niedługim okresie 
czasu, jeżeli nie podejmie-
my walki – może zmusić 
nas do radykalnych działań; 
zakazu imprez masowych 
czy pozbawić nas swobod-
nego poruszania się po naszej 
planecie. 

Aby zapobiec katakli-
zmom oraz radykalnym dzia-
łaniom, musimy zjednoczyć 
się w sile. Program Priory-
tetowy ,,Czyste Powietrze’’ 
powstał w celu zmniejszenia 
emisji gazów cieplarnianych 
i poprawy efektywności ener-
getycznej budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych, 
bądź wydzielonych w tych 
budynkach lokali mieszkal-
nych z wyodrębnioną księgą 
wieczystą. Punkt konsulta-
cyjno-informacyjny prowa-
dzony w naszej Gminie służy 
pomocą zarówno w udzieleniu 
rzetelnych informacji nt. Pro-
gramu, jak i przy wypełnianiu 
formularza wniosku o do-
finansowanie oraz wniosku 
o płatność. Wspólnymi siłami 
nasza Gmina może być jeszcze 
piękniejsza. 

Katarzyna Browarska 
Referat Infrastruktury 

i Inwestycji 
Urzędu Gminy Ozorków
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Konkurs przeznaczony jest 
dla uczniów klas V szkół pod-
stawowych z obszaru gminy 
Ozorków:
a) Szkoły Podstawowej w Le-

śmierzu,
b) Szkoły  Pods tawowej 

w Modlnej,
c) Szkoły  Pods tawowej 

w Solcy Wielkiej.
Cele konkursu:

3 zmotywowanie do refleksji 
dotyczącej przeciwdziała-
nia przemocy w rodzinie 
i grupie rówieśniczej;

3 edukacja uczniów w za-
kresie skutków stosowania 
i doświadczenia przemocy,

3 zwiększenie zaangażowa-
nia i reagowania w przy-
padku bycia świadkiem lub 
ofiarą przemocy,

Ogłaszamy 
konkurs plastyczny!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków  
we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym do 
spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w dniach 
od 15 września 2021 r. do 15 października 2021 r.  
organizuje konkurs plastyczny „Stop przemocy”.

3 kształtowanie wyobraźni 
uczniów poprzez prace 
plastyczne.
Dla uczestników konkursu 

przewidziano nagrody rzeczo-
we!!! Informacja o laureatach 
zostanie zamieszczona na 
stronie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Gminy 
Ozorków i w miesięczniku 
„Gminniak”.

Członkowie Zespołu In-
terdyscyplinarnego spośród 
trzech najlepszych prac wy-
biorą jedną pracę, na pod-
stawie której zostaną wydru-
kowane plakaty reklamowe, 
promujące przeciwdziałanie 
przemocy.

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Gminy Ozorków

– Modernizacja drogi ze względu na 
zły stan techniczny nawierzchni była 
konieczna, niestety nie wszystkie za-
dania wymagające realizacji z uwagi na 
możliwości budżetowe są realizowane, 
dlatego Gmina Ozorków wnioskowała 
o środki na ten cel do budżetu Woje-
wództwa Łódzkiego – wyjaśnia Wójt 
Gminy Ozorków Tomasz Komorowski. 

Dotacja wyniosła 100 940,00 zł. 
Zadanie obejmowało wykonanie war-
stwy ścieralnej o szerokości 3,30 m 
oraz obustronnych poboczy z kruszywa 
łamanego. 

/Red./ 

Z placu 
budowy
drogi gminnej
Za nami kolejny remont drogi gmin-
nej. Tym razem ciężki sprzęt opuścił 
drogę dojazdową do pól relacji 
Borszyn-Tkaczew. Za przebudowę 
drogi o długości 990 m odpowie-
dzialne było Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych SA z Poddębic. Koszt 
inwestycji zamknął się w kwocie 
254 923,47 zł.
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Co z tymi odpadami? 
Samouczek, czyli jak segregować śmieci

Część V– Drugie życie 
odpadów – baterie

Szczególne zagrożenie 
dla środowiska i zdrowia 
człowieka stwarzają zawarte 
w bateriach metale ciężkie 
(m.in.: ołów, kadm, rtęć) oraz 
kwasy bądź zasady tworzące 
elektrolit, które mają właś-
ciwości żrące i korozyjne. 
W jednej tonie zużytych ba-
terii znajduje się 3 kg rtęci, 
kilka kilogramów niklu i litu 
oraz 1/

2
 kg kadmu. Mała ba-

teria guzikowa potrafi skazić 
400 litrów wody i 1 metr 
sześcienny gleby. Bateria 
paluszkowa – 20 metrów sześ-
ciennych. Jedna bateria, która 
przypadkiem trafi do ludz-
kiego organizmu, może zabić 

Baterie i akumulatory to odpady niebezpieczne, 
stanowią wprawdzie mniej niż 0,25% objętości od-
padów domowych, ale są źródłem połowy wszystkich 
metali ciężkich trafiających do środowiska razem  
ze śmieciami. Wszyscy ponosimy odpowiedzialność 
za właściwe postępowanie z nimi, ponieważ w bate-
riach zachodzą skomplikowane procesy chemiczne, 
w których udział biorą toksyczne pierwiastki. 

Ołów – powoduje choroby w organizmach żywych, m.in.: uszkodzenia mózgu, choroby nerek i przewodu 
pokarmowego, neuropatię i nadciśnienie tętnicze.

Rtęć – bywa przyczyną masowych skażeń środowiska, zatruwa organizmy żywe; u ludzi powoduje m.in.: 
uszkodzenia układu nerwowego, nerek, niewydolność oddechową, deformację kości.

Kadm – upośledza procesy zachodzące w organizmie, powodując, m.in.: uszkodzenia nerek, wątroby, 
osteoporozę, anemię i zmiany nowotworowe.

Nikiel – uszkadza błony śluzowe, powoduje zmiany w szpiku kostnym oraz może przyczynić się do 
rozwoju komórek nowotworowych.

Lit – powoduje obrzęk płuc, uszkadza układ nerwowy, pokarmowy, sercowo-naczyniowy, a także (ze 
względu na właściwości żrące) skórę człowieka.

człowieka w pół godziny.
Nie wyrzucaj zużytych 

baterii i akumulatorów do 
kosza na śmieci!

Baterie powinny trafić do 
specjalnego pojemnika na 
zużyte baterie, które można 
znaleźć w sklepach posiadają-
cych w swojej ofercie baterie. 
Na oznakowane kosze można 
trafić w galeriach handlo-
wych, urzędach, szkołach. 
Baterie i akumulatory można 
także zawieźć do PSZOK 
(Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych).

O ile wyrzucone wraz 
z odpadami komunalnymi 
ogniwa potrafią skazić wody 

gruntowe, o tyle te zebrane 
selektywnie mogą zostać 
całkowicie unieszkodliwione. 
Co więcej, można je bez prob-
lemu przetworzyć. Surowce, 
z których wykonano baterie, 
mogą być odzyskane w około 
99,5% i zyskują szansę na 
ponowne wykorzystanie. 

Kupuj z głową! Zamiast 
z baterii korzystaj z akumu-
latorów. Akumulatory mogą 
być wielokrotnie ładowane, 
więc ograniczasz w ten spo-
sób ilość kupowanych baterii. 
Pamiętaj również, pozby-
wając się różnych rzeczy, 
by sprawdzić, czy nie maja 
ukrytych baterii! 

Zbieraj baterie i telefony 
wspieraj szkoły

Od września rusza akcja 
zbierania zużytych baterii 
i telefonów w placówkach 
oświaty. Zachęcamy dzieci 
do pozbywania się z domów 
zużytych baterii i telefonów 
poprzez wrzucanie ich do 
specjalnie przygotowanych 
i oznaczonych pojemników 
w szkołach w Modlnej i Solcy 
Wielkiej. Za zebrane odpady 
szkoły otrzymają bony, wy-
mienialne na nagrody rzeczo-
we. Zbędne telefony i baterie 
można przynosić również 
do Urzędu Gminy Ozor-
ków, skąd zostaną przekazane 
szkołom.  

Referat Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa 

Urzędu Gminy Ozorków
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26 sierpnia uczestnicy organi-
zowanego przez Fundację Lawen-
dowy Anioł projektu pt. „Dzika 
natura na płótnie – plener malarski 
dla osób z niepełnosprawnościa-
mi” mieli okazję stworzyć własne, 
plastyczne dzieła na płótnie oraz 
brzozowe medale młodych leśni-
ków podczas warsztatów leśnych. 

Las, w którym przebywali 
dostarczył wielu inspiracji. Opo-
wieści przewodnika umiliły pobyt 
w Bronowicach. Historia powstania 
„Krainy Dzikiej Kaczki” odkryła 
wiele ciekawostek o zwierzętach 
żyjących w pobliskich miejscowoś-
ciach i lasach. 

Atrakcją dla wszystkich było 
spotkanie z owcami. Osoby z nie-
pełnosprawnościami karmiły stado 
sympatycznych zwierząt, głaskały, 
a nawet przytulały. Krajobraz 
„Krainy Dzikiej Kaczki” zachwycił 
wszystkich spokojem i oddalał od 
miastowego zgiełku.

Projekt „Dzika natura na płót-
nie – plener malarski dla osób 
z niepełnosprawnościami” został 
współfinansowany ze środków 
Powiatu Zgierskiego.

Fundacja „Lawendowy 
Anioł” działająca

przy Oddziale Łódzkim 
PSLCnP w Ozorkowie

W „Krainie Dzikiej Kaczki”
Fundacja Lawendowy Anioł zorganizowała wyjazd dla osób z niepełnosprawnościami 
do oddalonych około 50 kilometrów od Ozorkowa Bronowic. Tam, w „Krainie Dzikiej 
Kaczki” odbyły się zajęcia plenerowe.
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XLIII sesja 
Rady Gminy Ozorków

Jedna uchwała – zmieniająca 
wieloletnią prognozę finansową 
Gminy Ozorków na lata 2021 – 
2033 – była przedmiotem XLIII 
sesji, którą zwołano na dzień 
17 sierpnia br. Wprowadzenie 
zmian do ww. uchwały wyni-
kało z konieczności zabezpie-
czenia środków finansowych na 
rok 2022 na realizację zadania 

pn. Przebudowa Punktu Selek-
tywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w Modlnej, dla 
którego złożono wniosek o do-
finansowanie w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Łódzkiego 
na lata 2014-2020. Zgodnie 
z warunkami konkursu Gmina 
zobowiązana jest zabezpieczyć 
środki finansowe w wysokości 
wynikającej z udziału własnego 

w tym zadaniu w zaplanowa-
nych latach realizacji. 

XLIV sesja 
Rady Gminy Ozorków

Nad projektami sześciu 
uchwał pochylili się radni na-
szej gminy w ostatni dzień 
sierpnia podczas XLIV nad-
zwyczajnej sesji Rady Gminy. 
Pierwszy akt prawny dotyczył 
Regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku na terenie 

Relacje z XLIII i XLIV sesji 
Rady Gminy Ozorków
Pomimo wakacji i sezonu urlopowego 17 i 31 sierpnia odbyły się dwa nadzwyczajne 
posiedzenia radnych naszej gminy, którzy z powodu reżimu sanitarnego zebrali się w 
sali Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu. Poniżej przedstawiamy opis podjętych 
aktów prawnych. 

Gminy Ozorków. Przegłoso-
wując powyższy akt prawny 
radni wprowadzili poprawki 
do ww. Regulaminu. Zmiany 
dotyczą zasad obowiązkowej 
deratyzacji – wprowadzone 
zostały dwa terminy zwal-
czania szkodników, pierwszy 
w miesiącach marzec-kwiecień, 
drugi – wrzesień-listopad. Do 
przeprowadzania deratyzacji 
zobowiązani są właściciele, 
zarządcy budynków wieloloka-
lowych, obiektów i magazynów 
wykorzystywanych do prze-
twórstwa bądź przechowywania 
produktów rolno-spożywczych 
oraz właściciele obiektów, 
w których prowadzony jest 
chów i hodowla zwierząt. 

Druga uchwała związana 
była z ustaleniem dopłat do cen 
za zużycie wody z hydroforni 
na terenie Gminy Miasto Ozor-
ków. Pamiętajmy, że zgodnie 
z ustawą o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, rada 
gminy może podjąć uchwałę 
o dopłacie dla jednej, wybra-
nych lub wszystkich grup od-
biorców. Z uwagi na fakt, że 
cena wody z hydroforni na te-
renie Gminy Miasto Ozorków, 
która dostarczana mieszkańcom 
Śliwnik oraz częściowo miesz-
kańcom Cedrowic-Parceli, jest 
wyższa od taryfy ustalonej dla 
mieszkańców Gminy Ozorków, 
Rada Gminy zadecydowała 
o powyższej dopłacie, która 
stanowić będzie rekompen-
satę różnicy taryfy ustalonej 
przez Państwowe Gospodar-
stwo Wodne Wody Polskie dla 
spółki Bakupi Sp. z o.o. a ceny 
wody zakupionej od OPK Sp. 
z o.o. w Ozorkowie.

Dopłata płacona będzie 
przez Gminę Ozorków przed-
siębiorstwu wodociągowemu 
zarządzającemu i eksploatują-
cemu urządzenia i sieć wodo-
ciągową stanowiącą własność 
Gminy Ozorków do dnia 31 
grudnia 2021 roku. 

Trzecia uchwała dotyczyła 
zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszka-
niowego zasobu Gminy Ozor-
ków. Konieczność dostosowa-
nia obowiązującej dotychczas 
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Lp. Grupa taryfowa objęta dopłatą z budżetu Gminy Ozorków
Gospodarstwa domowe, działki letniskowe i rekreacyjne, instytucje i 
obiekty użyteczności publicznej (szkoły, ośrodki zdrowia, sanatoria, szpi-
tale, ośrodki kultury, świetlice gminne, obiekty sportowe, ośrodki kultu 
religijnego, cmentarze, ochotnicze straże pożarne

Cena netto 
zł/m3

1. Cena obowiązująca na terenie Gminy Ozorków na podstawie taryfy za-
twierdzonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją 
WA.RZT.70.65.2021.5 z dn. 08.06.2021 r. 

3,50 zł

2. Cena obowiązująca na terenie Gminy Miasta Ozorkowa na podstawie ta-
ryfy zatwierdzonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
decyzją WA.RET.070.1.139.3.2018 z dnia 23.10.2018 r. 

4,20 zł

3. Dopłata Gminy Ozorków 0,70 zł

Tab. 1. Tabela dopłat do cen za zużycie wody z hydroforni na terenie Gminy Miasto Ozorków

uchwały Rady Gminy Ozorków 
Nr XX/148/15 z dnia 15 grudnia 
2015 r. do nowych przepisów 
wprowadziła znowelizowana 
ustawa z dnia 21 czerwca 2001 
r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilne-
go. W myśl nowych regulacji 
w podjętej uchwale wprowa-
dzono zmiany dotyczące:
l warunków, jakie musi speł-

niać lokal wskazywany dla 
osób niepełnosprawnych, 
z uwzględnieniem rzeczywi-
stych potrzeb wynikający z 
rodzaju niepełnosprawności, 

l zasad przeznaczania lokali 
na realizację innych zadań 
jednostek samorządu tery-
torialnego, wynikających 
z przepisów ustawy o pomo-

cy społecznej oraz ustawy 
o wspieraniu rodziny i syste-
mie pieczy zastępczej, tzw. 
mieszkań chronionych.
Ponadto mając na uwadze 

nieprzewidziane zdarzenia lo-
sowe związane z utratą lokalu 
z powodu np. pożaru czy klęski 
żywiołowej, wprowadzono 
zapis dający pierwszeństwo 
najmu takim osobom, nawet 
jeśli nie spełniają kryterium 
dochodowego. W uchwale 
doprecyzowano także zapisy 
dotyczące zamiany lokali oraz 
zasady postępowania wobec 
osób, które pozostały w lokalu 
po śmierci najemcy lub opusz-
czonym przez najemcę, a które 
nie wstąpiły w stosunek najmu 
z mocy prawa na podstawie art. 
691 kodeksu cywilnego. 

Czwarty akt prawny zwią-
zany był z przystąpieniem do 
sporządzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragment obrę-
bu Solca Mała oraz fragmentu 
obrębu Solca Wielka. 

Właściciel jednej z działek 
obrębu Solca Wielka poinfor-
mował Wójta Gminy Ozorków 
o problemach w realizacji in-
westycji na jej terenie, wyni-
kających z ustalonych w planie 
miejscowym warunków obsługi 
komunikacyjnej, uniemożliwia-
jących obsługę działki. Wójt 
Gminy Ozorków dokonał ana-
lizy zasadności przystąpienia 
do sporządzenia zmiany planu 
i stopnia zgodności przewidy-
wanych rozwiązań z ustale-
niami Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Ozorków 
i stwierdził zasadność dokona-
nia zmian MPZP fragmentu ob-
rębu Solca Mała oraz fragmentu 
obrębu Solca Wielka w zakresie 
zapisów określających zasady 
obsługi komunikacyjnej terenu. 
Przewidywane zmiany nie naru-
szają ustaleń Studium. 

Dwie ostatnie uchwały mia-
ły charakter okołobudżeto-
wy. Pierwsza z nich dotyczyła 
zmian w budżecie Gminy Ozor-
ków na rok 2021. W wyniku 
jej podjęcia dokonano zmian 
m.in. w planach dochodów 
i wydatków oraz wykazach 
zadań inwestycyjnych i plano-
wanych rezerw. Dzięki powyż-
szej uchwale do budżetu Gminy 
Ozorków zostały wprowadzone 
cztery zadania inwestycyjne 
realizowane przy współudziale 
środków pochodzących z Wo-
jewództwa Łódzkiego, tj. „Mo-
dernizacja sufitu w świetlicy 
wiejskiej w Sokolnikach-Par-
celi”, „Nasza pierwsza świetlica 
w Borszynie”, „Przebudowa 
studni „abisynki” w miejscowo-
ści Leśmierz” oraz „W Modlnej 
stawiamy na zdrowie”. Dodat-
kowo w budżecie zabezpieczo-
no środki na zadania związane 
m.in. z modernizacją: poboczy 
drogi gminnej nr 120104E 
w Solcy Małej, przepustu dro-
gowego pod drogą gminną nr 
104188E w Borszynie, wy-
posażenia technicznego pasa 
drogowego dróg gminnych nr 
104067E w Tymienicy oraz 
nr 120105E ul. Ozorkowska 
w Sokolnikach-Lesie. 

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

*     *     *
Szczegółowy wykaz uchwał 

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

/Red./
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Rodzice oddający dziecko 
do przedszkola przeżywają 
pewne obawy oraz są zasko-
czeni wymaganiami wobec 
przyszłych przedszkolaków. 
Również dla wielu dzieci pierw-
sze kontakty z przedszkolem 

Pierwsze dni 
w przedszkolu
1 września 2021 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 
2021/2022. Wrzesień w przedszkolu jest miesiącem 
adaptacji zwłaszcza dzieci nowoprzyjętych. Trzeba pod-
kreślić, że adaptacja ma olbrzymie znaczenie w życiu 
każdego dziecka. Moment przekroczenia przez dziecko 
progu przedszkola jest z pewnością trudnym momen-
tem dla całej rodziny. Najważniejsza w tym czasie jest 
współpraca rodziny z przedszkolem.

są źródłem przykrych napięć 
i strachu przed nowym, niezna-
nym otoczeniem. To rodzice 
w czasie adaptacji są dla dzie-
cka najważniejszymi osobami, 
i to oni pierwsi będą objaśniać 
mu wszystko, co jest dla niego 

Rady na pierwsze dni w przedszkolu
l stosuj w przedszkolu krótkie pożegnania,
l nie okazuj dziecku własnych rozterek zostawiając je 

w przedszkolu – przekazujesz mu wtedy swoje lęki,
l przygotuj dla dziecka wygodny strój do samodzielnego 

ubierania, który można pobrudzić,
l nie wyręczaj dziecka, nawet gdyby wykonywało określone 

czynności niezdarnie,
l nie zmuszaj dziecka do tego, by zawsze od razu opowia-

dało o tym, co wydarzyło się w przedszkolu. To powoduje 
niepotrzebny stres, poczekaj aż samo zacznie mówić,

l nie pytaj dziecka, co i ile zjadło, ale w co i z kim się 
bawiło,

l jeśli dziecko przy pożegnaniu z mamą płacze, postarajcie 
się, żeby przez kilka dni odprowadzał je do przedszkola 
tata (rozstanie z nim jest często mniej bolesne),

l staraj się w miarę możliwości skracać czas pobytu małego 

dziecka w przedszkolu do 4-5 godzin (gdy dziecko już się 
przyzwyczai, możesz go wydłużyć),

l pozostaw w szafce w szatni dodatkowe ubrania, uprzedź 
dziecko, że gdy pobrudzi lub zmoczy ubranie, może prze-
brać się w czyste. Jeśli dziecko zabrudzi ubranie, nie miej 
do niego pretensji i staraj się nie krytykować dziecka,

l w rozmowach o przedszkolu staraj się podkreślać jego do-
bre strony, ale nie odbieraj dziecku prawa do własnej 
oceny życia przedszkolnego. Dobrze jest pozwolić dzie-
cku się wyżalić, wysłuchać jego relacji, podtrzymać je na 
duchu. Warto też rozpoznać trudne sytuacje i podkreślać, 
że podczas nieobecności mamy dziecko powinno szukać 
pomocy u swojej pani wychowawczyni,

l postaraj się nawiązać dobry kontakt i stała współpracę 
z nauczycielką danej grupy. Warto dowiadywać się o róż-
ne sprawy dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu.

trudne i niejasne w nowym 
środowisku. To oni też będą 
w największym stopniu kształ-
tować stosunek emocjonalny 
dziecka do przedszkola. 

Należy pamiętać, że każde 
dziecko ma indywidualną dro-
gę i różnie może przechodzić 
przez okres adaptacji w no-
wym środowisku. Akceptacja 
przez dziecko nowej rzeczy-
wistości przedszkolnej zależy 
w dużej mierze od akceptacji 
i pozytywnego nastawienia ro-
dziców. Jeśli rodzice akceptu-
ją wychowawców, ich metody 
pracy i samo przedszkole, to 

zwiększa się akceptacja nowej 
sytuacji przez dziecko.

To od nas, dorosłych w du-
żej mierze zależy, jak długo 
będzie trwał okres adaptacji 
dziecka w przedszkolu. Zależy 
nam, aby wychowywane przez 
nas dzieci były radosne i we-
sołe, mądre, dobre i kochające, 
dlatego też tak bardzo ważna 
jest współpraca rodziców 
z nauczycielem w życzliwej 
i pełnej wzajemnego zaufania 
atmosferze.

Anna Pruchniewska
Dyrektor Gminnego 

Przedszkola w Leśmierzu
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Drugie imię – Kamil – wy-
brał sobie przy bierzmowaniu. 
Miał trójkę starszego rodzeń-
stwa, po śmierci rodziców 
opiekowała się nimi dalsza 
rodzina. W Warszawie ukoń-
czył gimnazjum, ale przerwał 
naukę nie ukończywszy piątej 
klasy i wstąpił do prywatnej 
szkoły malarskiej. Malarstwo 
studiował też w Krakowie, we 
Włoszech i w Belgi. Niere-
gularna i przerwana edukacja 
Norwida sprawiła, że na dobrą 
sprawę był samoukiem.

Podczas pobytu w Paryżu 
poeta publikował w „Gońcu 
polskim”, żył w biedzie, postę-
powała u niego utrata słuchu, 
zaczął też mieć kłopoty ze 
wzrokiem. Bezkompromiso-
wy i konsekwentny w swoich 
poglądach szybko znalazł się 
na marginesie życia emigracji. 
Jego dzieła nie znalazły uzna-
nia współczesnych poecie.

Zmęczony biedą i niepo-
wodzeniami poeta postanowił 
wyemigrować do USA. W lu-
tym 1853 dotarł do Nowego 
Jorku, wiosną znalazł dobrze 
płatną posadę w pracowni 
graficznej. Jesienią jednak wy-
buchła wojna krymska i poeta 
postanowił wrócić do Europy, 
co stało się w czerwcu 1854 
roku. Zamieszkał początko-
wo w Londynie, utrzymując 
się z dorywczych prac rze-
mieślniczych, po czym udało 
mu się powrócić do Paryża. 
Działalność artystyczna Nor-

Rok 2021 Rokiem Norwida

„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów nieba,
Tęskno mi, Panie…”

„Moja piosenka” Cyprian Kamil Norwid

24 września 1821 roku we wsi Laskowo-Głuchy na Mazowszu urodził się Cyprian 
Kamil Norwid – wszechstronny artysta, poeta, prozaik, dramatopisarz, eseista, 
grafik, rzeźbiarz, malarz i filozof. W uznaniu jego zasług dla polskiej kultury oraz 
z okazji przypadającej w tym roku 200. rocznicy urodzin czwartego wieszcza, Sejm 
RP ogłosił rok 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida. 

fo
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wida ożywiła się, udało mu się 
opublikować kilka utworów, 
w 1863 r. wybuchło powstanie 
styczniowe, które pochłonęło 
uwagę Norwida. Choć sam, 
ze względu na stan zdrowia, 
nie mógł wziąć w nim udzia-
łu, ale w dziesiątkach listów 
i memoriałów zgłaszał różne 
projekty polityczne, które nie 
znajdowały odzewu i aprobaty.

W tym czasie rozpoczął 
pracę nad swym najobszerniej-
szym poematem „Quidam”, 
w 1866 r. ukończył pracę nad 
„Vade-mecum”, chociaż tomu, 
mimo prób i protekcji, nie 
udało się wydać. W następnych 
latach powstał m.in. cykl im-
presji „Czarne kwiaty”, łączący 
cechy eseju i pamiętnika i jedy-
ny publikowany za jego życia 
wybór twórczości pt. „Poezje”. 
Nie znalazły one jednak uzna-
nia publiczności i krytyków. 
Pewną popularność Norwid 
zdobył jedynie jako mówca 
i deklamator, a także twórca 
szkiców i akwarel, których 
sprzedaż stanowiła główne 
źródło utrzymania artysty.

W następnych latach Nor-
wid cierpiał nędzę, chorował na 
gruźlicę. W 1877 roku przeżył 
tragedię z powodu nieudanego 
wyjazdu do Florencji. Bardzo 
liczył w związku z tym na 
poprawę stanu zdrowia, wysłał 
swój dobytek, ale książę Wła-
dysław Czartoryski nie udzielił 
poecie obiecanej pożyczki. 
Kuzyn Norwida, Michał Klecz-

kowski umieścił go w Domu 
św. Kazimierza na przedmieś-
ciu Ivry na peryferiach Paryża.

Regulamin zakładu ograni-
czał swobodę poety i utrudniał 
jego kontakty z Paryżem, co 
spotęgowało samotność, izo-
lację i zgorzknienie. Norwid 
pracował twórczo do samej 
śmierci. W ostatnich latach 
życia powstał m.in. dramat 
„Miłość czysta u kąpieli mor-
skich”, nowele „Stygmat”, „Ad 
leones!”, „Tajemnica lorda 
Singelworth”.

Poeta umarł we śnie 23 maja 
1883 roku. W swym ostatnim 
liście napisał: „Cyprian Norwid 
zasłużył na dwie rzeczy od 
Społeczeństwa Polskiego: to 
jest aby oneż społeczeństwo nie 
było dlań obce i nieprzyjazne”. 
Zaraz po jego śmierci w czasie 
porządkowania pokoju spalone 
zostały papiery zgromadzone 
w kufrze pisarza. Pochowany 

na cmentarzu w Ivry, po pię-
ciu latach jego zwłoki zostały 
przeniesione do polskiego gro-
bu zbiorowego na cmentarzu 
w Montmorency; następnie 
– po wygaśnięciu piętnastolet-
niej koncesji – do zbiorowego 
grobu domowników Hotelu 
Lambert. Dopiero w 2001 
roku odbył się symboliczny 
pochówek Norwida na Wawelu 
w Krypcie Wieszczów.

Twórczość Norwida do-
czekała się odkrycia dopiero 
w roku 1897, kiedy to na tom 
„Poezyj” natrafić miał przy-
padkowo Zenon Przesmycki 
(Miriam). Pełna edycja „Pism 
wszystkich” Norwida ukazała 
się jednak dopiero w latach 
1971-1976. 

Źródło: PAP

Podziękowanie
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom 

pogrzebu mojego Męża śp. Władysława Gazdeckiego w dniu 
14 sierpnia 2021 roku w Solcy Wielkiej. Wasza wielkoduszność 
i szacunek dla Zmarłego bardzo pomagają mi znieść ból po 
odejściu męża. 

Z poważaniem
Wiesława Gazdecka
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3KONKURS!
Zamieszczamy kolejny kupon konkursowy – nr 3. 
Zadaniem czytelników pragnących wziąć udział  
w losowaniu nagród jest zgromadzenie wszystkich 
sześciu kuponów. Dalsze informacje znajdą Państwo 
na kolejnych kuponach.

W październiku 2021 r. nastąpiła zamiana dyżurów 
aptek w następujący sposób:

l 1 października 2021 r. – dyżur pełni apteka DOZ, 
pl. Jana Pawła II 17,

l 4 października 2021 r. – dyżur pełni apteka DOZ, 
Nowe Miasto 25, 

l 10 października 2021 r. – dyżur pełni apteka DOZ, 
Nowe Miasto 25,

l 17 października 2021 r. – dyżur pełni apteka DOZ, 
pl. Jana Pawła II 17.

Wyżej wspomniany pe-
dagog wychowaniem, opie-
ką i nauczaniem dzieci zaj-
muje się od początku swojej 
kariery zawodowej. W 2019 

roku pani Aleksandra Cho-
inkowska rozpoczęła pracę 
jako nauczyciel wspoma-
gający w SP w Modlnej. 
To właśnie tam podjęła się 

Awans nauczycielki
Aleksandry 
Choinkowskiej
W dniu 19 sierpnia 2021 r. w  Urzędzie Gminy Ozor-
ków odbyło się uroczyste wręczenie aktu nadania 
stopnia awansu zawodowego nauczyciela miano-
wanego. Aleksandra Choinkowska, nauczycielka 
Szkoły Podstawowej im 17 Wielkopolskiej Dywizji 
Piechoty w Modlnej, odebrała od Wójta Gminy 
Ozorków pana Tomasza Komorowskiego gratulacje 
i słowa uznania.

realizacji stażu na nauczy-
ciela mianowanego i wielu 
różnorodnych działań z tym 
związanych. Jak sama pod-
kreśla: – Praca na stanowi-
sku nauczyciela dostarcza 
mi ogromnej satysfakcji, 
którą czerpię głównie z moż-
liwości przekazywania dzie-
ciom wiedzy i uczenia ich 
nowych rzeczy.

Jest osobą, która chęt-
nie niesie pomoc innym. 
W swoim środowisku ucho-

dzi za człowieka, który 
potrafi nauczyć się wszyst-
kiego, a zdobytą wiedzą 
chętnie dzieli się z innymi. 
Ta cecha znalazła też swoje 
odbicie w edukacji.

Pani Aleksandra Cho-
inkowska jest absolwentką 
pedagogiki rewalidacyj-
nej oraz kultury fizycznej 
i zdrowotnej Uniwersytetu 
Łódzkiego. Wykształce-
nie zdobywała również na 
studiach podyplomowych, 
które pozwoliły jej nauczać 
geografii, przyrody, techniki 
i biologii. Studia ukończyła 
z bardzo dobrymi wyni-
kami, a z wiedzy zdoby-
tej w ich toku korzysta do 
dziś w pracy zawodowej. 
Ponadto ukończyła kursy 
z I i II stopnia terapii ręki, 
terapii Johansena (IAS) oraz 
z Bilateralnej Integracji Sen-
sorycznej.

Te bogate kwalifikacje 
świetnie pomagają w do-
brym kontakcie z uczniem, 
ułatwiają zrozumienie jego 
potrzeb i problemów, a także 
pozwalają dobrze reprezen-
tować dobre imię Szkoły. 

Szkoła Podstawowa 
w Modlnej

Informacja o zamianie 
dyżurów aptek
w Ozorkowie
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Niemal półroczny poślizg, 
w porównaniu z latami po-
przednimi, przyniósł pewne 
utrudnienia w funkcjonowa-
niu jednostki spowodowane 
niespodziewaną śmiercią pre-
zesa Tadeusza Ewiaka i wi-
ceprezesa Grzegorza Grabar-
czyka. Cały Leśmierz o tym 
pamięta, nie tylko miejscowi 
strażacy i dlatego prowadzą-
cy obrady naczelnik OSP 
Leśmierz Sławomir Pigłow-
ski zarządził „minutę ciszy” 
dla uczczenia pamięci Tych 
zasłużonych dla jednostki 
druhów strażaków. 

To ważne i potrzebne ze-
branie w jednostce Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Leśmierzu 
odbyło się w obecności gości 
zaproszonych w osobach: 
Wójta Gminy Ozorków Toma-
sza Komorowskiego, Prezesa 
Zarządu Oddziału Miejsko-
-Gminnego Związku OSP RP 

Zebranie OSP Leśmierz
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśmierzu swoje zebranie sprawozdawczo-
-wyborcze podsumowujące minioną kadencję odbyła w dniu 28 sierpnia br. w lokalu 
Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu. 

w Ozorkowie Władysława 
Sobolewskiego i Komendanta 
Gminnego OSP dh. Mariana 
Kwaśniewskiego, którzy też 
w stosownym momencie wrę-
czyli wyróżnionym strażakom 
medale i odznaki OSP. 

Przygotowane sprawozda-
nie z działalności za miniony 
okres przedstawił dh Sławo-
mir Pigłowski, sprawozda-
nie finansowe dh Marzena 
Czekalska, a sprawozdanie 
komisji rewizyjnej dh Michał 
Latecki. 

Działalność w roku 2020 
została wyraźnie zahamowa-
na, ograniczono szkolenia, 
ale również nie odnotowano 
dużej wyjazdowości. Na plus 
należy zaliczyć uczestnictwo 
w Dniu Strażaka i adoracji 
Grobu Pańskiego, a nawet 
zaangażowanie w akcję wyda-
wania żywności w Leśmierzu 
w pomieszczeniu Gminnej 

Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” przez Stowarzysze-
nie „Pomocna Dłoń”. 

Strażacy w Leśmierzu są 
obecnie w trakcie remontu 
w strażnicy, gdzie poważ-
nie szwankuje kanalizacja, 
a na piętrze nad strażnicą są 
mieszkańcy. Ten temat był 
poruszony podczas dyskusji, 
gdzie Wójt Komorowski po-
twierdził kontynuację tego za-
dania, zwłaszcza, że problem 
z urządzeniami kanalizacyj-
nymi w Leśmierzu musi być 
sukcesywnie rozwiązywany. 
Wójt zapewnił też strażaków, 
że finansowanie bieżącego 
funkcjonowania leśmierskiej 
jednostki OSP – według moż-
liwości budżetowych Gminy 
– będzie kontynuowane.

Po dyskusji należało przy-
stąpić do wyboru członków 
ciał statutowych zgodnie ze 
statutem stowarzyszenia. 

W wyniku przeprowadzo-
nych wyborów nowe władze 
jednostki przedstawiają się 
następująco:
4 Prezes – Sławomir Pi-

głowski,
4 Wiceprezes – Dominik 

Grabarek,
4 Naczelnik – Michał La-

tecki,
4 Skarbnik – Marzena Cze-

kalska,
4 Sekretarz – Natalia Łebe-

dowska,
4 Gospodarz – Jan Kawecki,
4 Z-ca Naczelnika – Łukasz 

Sobczak. 
Kandydatem do Zarządu 

Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku OSP RP w Ozorko-
wie został wybrany Prezes 
Sławomir Pigłowski, nato-
miast delegatami na Zjazd 
Miejsko-Gminny druhowie: 
Wiceprezes Dominik Graba-
rek i Naczelnik Michał Late-
cki. Gratulujemy!

Po zakończonych obra-
dach nowo wybrany Prezes 
OSP Leśmierz dh Sławomir 
Pigłowski zaprosił wszystkich 
na strażacką kolację.

Pao
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Związani na stałe ze swoją 
miejscowością sokolniczanie 
konsekwentnie od jakiegoś 
czasu i bardzo kulturalnie 
obchodzą kolejne rocznice 
powstania Sokolnik. Nie jest 
to miejscowość bogata pod 
względem historycznym, nato-
miast największym bogactwem 
jest to, że 90 lat temu powstała 
i sporo mieszkańców znalazło 
tu swoje miejsce na ziemi. 

Walory zdrowotne oraz 
inne pozytywne czynni-
ki przyciągają do lasu ludzi 

90-lecie 
Sokolnik-Lasu
W Sokolnikach-Lesie nie można się nudzić, o czym 
najlepiej wiedzą przebywający tam latem wczasowi-
cze. Oferowane wakacyjne programy kulturalno-roz-
rywkowe potrafią zaspokoić gusta nawet tych nieco 
wybrednych współuczestników życia społecznego 
w leśnym kurorcie. 

i z bliska, i z daleka, bo tutaj 
trudno narzekać na zdrowie. 
Widać to zwłaszcza po bar-
dziej zaawansowanych wie-
kowo uczestnikach imprez 
wszelakich, gdzie potrzebna 
aktywność – nazwijmy – tam-
tejszych seniorów bije na 
głowę wiele pobliskich miej-
scowości. Dlatego udają się te 
właśnie wakacyjne wydarze-
nia kulturalne z Ich udziałem, 
bo – po prostu – sprawia Im to 
wielką przyjemność. 

Niezwykle ciekawymi 

imprezami poświęconymi 
mieszkańcom i wczasowi-
czom przebywającym w So-
kolnikach-Lesie są owe ko-
lejne „-lecia” tej miejscowości 
organizowane w czasie wa-
kacji. Nie inaczej było w tym 
roku – bardzo uroczyście 
obchodzono 90. urodziny So-

niaka. Obowiązki gospoda-
rza uroczystości pełnił Prze-
wodniczący Rady Osiedla 
w Sokolnikach-Lesie Krzysz-
tof Kaliński. 

Po części oficjalnej wspól-
nego świętowania zaczyna się 
tradycyjny wieczorek tanecz-
ny – tym razem – przy muzyce 

kolnik-Lasu, które świętowali 
sokolniczanie w sobotę 28 
sierpnia br. w kawiarni „40”.  

Samorząd Gminy Ozor-
ków reprezentował Wójt 
Gminy Ozorków Tomasz 
Komorowski w towarzystwie 
Przewodniczącego Rady 
Gminy Waldemara Szcześ-

zespołu THE BOOTELS. 
Część mieszkańców tylko 
słuchała muzyki siedząc przy 
kawie i ciasteczkach, lecz zna-
komita większość ruszyła do 
tańca, bo muzyka tego zespołu 
nie pozwalała Im zbyt długo 
usiedzieć w bezruchu.                                          

Pao
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W dwie niedziele (sierp-
niową i wrześniową) Fundacja 
Ekologiczna „Miasto – Ogród 
Sokolniki” zaprosiła dzieci 
na warsztaty pod kierunkiem 
p. Małgorzaty Cyrańskiej, 
podczas których uczestnicy 
najpierw ozdabiali ceramicz-
ne donice, a następnie sadzili 
w nich rośliny oczyszczające 
powietrze. Konstruowali także 
wietrzne dzwonki i dysku-
towali na tematy związane 
z ekologią. Warsztaty odbyły 

się w sali widowiskowej Ka-
wiarni „40”.

*     *     *
Dofinansowano ze środ-

ków programu „Działaj Lokal-
nie” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizo-
wanego przez Akademię Roz-
woju Filantropii w Polsce 
oraz Ośrodek Działaj Lo-
kalnie Stowarzyszenie LGD 
„POLCENTRUM. Hashtag 
#dzialajlokalnie #EfektyDzia-
łajLokalnie@DzialajLokalnie

W Sokolnikach-Lesie
wciąż wiele dzieje się

Badanie czystości powie-
trza w miejscowości zabudo-
wanej budynkami jednoro-
dzinnymi natrafia na trudności 
wynikające z sąsiedztwa bu-
dynków opalanych węglem 
lub drewnem.

Odczyty czujnika mogą 
być miarodajne jedynie dla 
okolicy miejsca zamonto-
wania analizatora, a błędne  
wobec dalszych rejonów 
i ulic.

Dzięki Fundacji Ekolo-
gicznej w Sokolnikach-Lesie 
został niedawno zamontowany 
drugi analizator (pierwszy od 
kilku lat funkcjonuje na placu 

Warsztaty plastyczno-ekologiczne 
pt. „Jak wykonać domowy 
oczyszczacz powietrza?”

zabaw przy ul. Ozorkowskiej 
55), tym razem w centrum. 
Miejsca na montaż czujnika 
i tablicy LED użyczył właści-
ciel Kawiarni 40.

*     *     *
Dofinansowano ze środ-

ków programu „Działaj Lokal-
nie” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizo-
wanego przez Akademię Roz-
woju Filantropii w Polsce oraz 
Ośrodek Działaj Lokalnie 
Stowarzyszenie LGD „POL-
CENTRUM.

Hashtag #dzialajlokalnie 
#EfektyDziałajLokalnie@
DzialajLokalnie

Kolejny analizator 
zanieczyszczenia powietrza został 
zamontowany w Sokolnikach-Lesie
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„Sokolniki-Las – tu życie 
nie jest plastikowe”, to zorga-
nizowane przez Fundację Eko-
logiczną zajęcia ekologiczno-
-plastyczne mające na celu 
rozpowszechnienie wiedzy 
o szkodliwości dla środowiska 
powszechnie używanych toreb 
plastikowych. Podczas zajęć 
zorganizowanych w Kawiar-
ni „40” uczestnicy wykonali 
i ozdobili wiele materiało-
wych toreb na zakupy. 

*     *     *
Fundacja Ekologiczna 

„Miasto-Ogród Sokolniki” 
dziękuje Marzenie Wiśniak 
i Joannie Delbar oraz sponso-
rom i osobom, które pomogły 
w przygotowaniu i poprowa-
dzeniu zajęć.

Stanowcze „Nie!” dla plastiku

Sokolniki-Las pożegnały 
wakacje tradycyjnym prze-
marszem przebierańców, 
zabawą, piosenkami. Fun- 
datorem i realizatorem pro-
jektu była Fundacja Eko-
logiczna „Miasto-Ogród 
Sokolniki”.

Zakończenie 
wakacji
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Z powodu ograniczeń wynikających 
z pandemii, 90. urodziny Sokolnik-Lasu 
nie mogły odbyć się we właściwym ter-
minie, czyli w roku 2020. 

Odbyły się rok później, ale równie 
hucznie. 

Imprezę zorganizowała Rada Osied-
la Sokolnik-Lasu wspólnie z Fundacją 
Ekologiczną i Gminnym Ośrodkiem Kul-
tury w Leśmierzu. Była zabawa, występ 
zespołu The Bootels, ciasteczka, napoje 
i urodzinowy szampan. 

Przekąski ofiarowali właściciele miej-
scowych sklepów oraz członkowie Rady 
Osiedla, a najprzedniejszym prosecco 

Urodziny 
Sokolnik-Lasu

W niedzielę 5 września br. w „Ka-
wiarni 40” w Sokolnikach-Lesie, Fun-
dacja Ekologiczna „Miasto – Ogród So-
kolniki” zaprosiła dzieci powyżej 3 roku 
życia wraz z opiekunami na warsztaty 
w ramach programu dofinansowanego 
przez Fundację Polsko-Amerykańską 
„Działaj lokalnie”, prowadzonego przez 
LGD Polcentrum w Głownie. 

Były to drugie warsztaty z pro-
jektu, pierwsze odbyły się w sierpniu 
i polegały na ozdabianiu ceramicznych 
donic oraz sadzeniu kwiatów, które 
dobrze oczyszczają powietrze w domu. 

Warsztatowo w „Kawiarni 40” 
w Sokolnikach-Lesie
pod kierunkiem Małgorzaty Cyrańskiej

Na ostatnich warsztatach tworzyliśmy 
dzwonki wietrzne według zasady zero 
waste, czyli wykorzystując butelki pet 
po wodzie, zbędne klucze, przedziu-
rawione kapsle po napojach, resztki 
wstążek i sznurków. Umiejętność cięcia 
nożyczkami, nawlekania i robienia su-
płów była niezbędna, dlatego obecność 
starszego opiekuna bardzo się przydała.

Warsztaty odbyły się pod kierun-
kiem plastyczki i animatorki Małgorza-
ty Cyrańskiej z firmy Art Akcja. 

„ART AKCJA 
Małgorzata Cyrańska”

poczęstował właściciel Składu Wina 
i Oliwy „Appellation” w Łodzi.

Marcin Pyda-Żyliński
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Tak czy owak – edukacja młodego po-
kolenia musi trwać i postępować, zgodnie 
zresztą z mądrością nad mądrościami, że 
straconego czasu już nigdy w pełni nie 
nadrobimy. W dzisiejszych okolicznoś-
ciach oswajamy się z przewrotnością 
losu, ale powyższą myśl stosujmy jak 
życiową maksymę, by przypadkiem nie 
popaść w przeświadczenie, że zawsze 
tak może być.

Póki co symptomy pewnej ostrożności 
widać u nas gołym okiem, bo niepewność 
jutra w tym względzie należy w szkołach 
traktować z najwyższą powagą. Stąd 
właśnie na samym starcie wszędzie dość 
skromnie, bez zbędnego rozmachu i „za-
gęszczania atmosfery”. 

Z oczywistych względów pierwszo-
klasiści rozpoczęli szkolną edukację 
w sposób ogólnie dotychczas stosowany 
według szkolnego ceremoniału. Najmłod-
si uczniowie w towarzystwie starszych 
koleżanek i kolegów złożyli ślubowanie 
na sztandar szkoły i zostali pasowani 
na ucznia, by stać się pełnoprawnymi 
członkami szkolnych społeczności. Po-
zostali uczniowie rozpoczynali kolejny 
rok szkolny w klasach lekcyjnych, gdzie 
oczekiwali na nich wychowawcy. 

Nauczyciel wychowawca to bardzo 
ważna osoba w życiu dorastającego 
ucznia, mający znaczący wpływ na in-
telektualny rozwój i kształtowanie się 
osobowości młodego człowieka. Wspólna 
praca nauczyciela i zaangażowanych od-
powiednio uczniów przynosi zazwyczaj 
oczekiwane efekty. Z tą myślą pozostań-
my aż do czerwca przyszłego roku, kiedy 

Nowy Rok Szkolny 2021/2022 rozpoczęty
Od 1 września br. nauka powróciła 
do szkół i o zdalnym nauczaniu le-
piej nie wspominać, bo to niezbyt 
efektywna forma przekazywania 
wiedzy oraz wychowywania dzieci 
i młodzieży. Rozpoczęty nowy rok 
szkolny 2021/2022 planuje się prze-
prowadzić w trybie stacjonarnym, 
jeśli oczywiście jakaś wirusowa 
plaga nie opanuje w międzycza-
sie znacznego terytorium kraju. 
Wówczas trzeba będzie zapewne 
powrócić do nauki z wykorzystaniem 
internetu, co niejako też ma – po-
dobno – swoich zwolenników. 
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to świadectwa szkolne błyszczeć będą od 
najlepszych ocen, a nauczyciele – szczęś-
liwi udadzą się na zasłużony wypoczynek.

Oto, nadesłane z placówek oświato-
wych gminy Ozorków wykazy wycho-
wawców poszczególnych klas w roku 
szkolnym 2021/2022:

Szkoła Podstawowa im. 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 
w Solcy Wielkiej, gdzie dyrektorem 
jest Pani Aneta Pyciarz
oddział Przedszkolny – Anna Kucharska, 
kl. I – Barbara Kozińska-Arkuszewska, 
kl. II – Dorota Chojnacka, 
kl. III A – Bogusława Górka, 
kl. III B – Anna Sitarz, 
kl. IV – Dorota Rzepkowska, 
kl. V – Katarzyna Hefczyńska, 
kl. VI – Zofia Góra, 
kl. VII – Elżbieta Gruss – Olejniczak, 
kl. VIII A – Beata Pyciarz, 
kl. VIII B – Daniel Chałupnik. 

Szkoła Podstawowa im. 
17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty 
w Modlnej, gdzie dyrektorem 
jest Pan Rafał Nowak
oddział 0a – Zdzisława Józwiak, 
oddział 0b – Elżbieta Błachowicz, 
kl. I – Hanna Stefaniak, 
kl. II – Agnieszka Staniszewska, 
kl. III – Dorota Kluska, 
kl. IV – Katarzyna Górna,
kl. V – Marzenna Rybak, 
kl. VI – Justyna Pawlak, 
kl. VIIa – Agnieszka Galant,
kl. VIIb – Małgorzata Litwinowicz,
kl. VIII – Tomasz Roszkowski. 

Szkoła Podstawowa im. 
Stanisława Jachowicza w Leśmierzu, 
gdzie dyrektorem 
jest Pan Tomasz Wojtkiewicz
kl. I – Mariola Cieluch, 
kl. II – Ewa Józwiak,
kl. III – Bożena Andrysiak, 
kl. IV – Elżbieta Okonkoska, 
kl. V – Marcin Królewiak, 
kl. VI – Piotr Śliwiński, 
kl. VIIa – Maria Graczyk, 
kl. VIIb – Arkadiusz Wyderkiewicz, 
kl. VIII – Jolanta Kuropatwa.

Wszystkim uczniom należy życzyć 
intelektualnego rozwoju, dobrych ocen 
i tym samym promocji do wyższych 
klas, a także by okazali się wdzięcznymi 
wychowankami.

Pao
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Uroczystość rozpoczęto procesją wo-
kół kościoła w Modlnej z udziałem władz 
samorządowych naszej gminy z Wójtem 
Tomaszem Komorowskim na czele oraz 
gości reprezentujących samorządy: 
l Województwa Łódzkiego – Marszałka 

Województwa Łódzkiego Grzegorza 
Schreibera reprezentował Wiceprze-
wodniczący Sejmiku Województwa 
Łódzkiego Zbigniew Linkowski,

l Powiatu Zgierskiego – Starostę Zgier-
skiego Bogdana Jarotę reprezentowała 
Członek Zarządu Powiatu Zgierskiego 
Katarzyna Łebedowska,
oraz wielu mieszkańców doceniających 

pracę rolników, w tym również naszych 
producentów zbóż. 

Przy dźwiękach Orkiestry Dętej z Solcy 
Wielkiej, na czele z pocztami sztandaro-
wymi OSP Modlna i OSP Czerchów, po-
niesiono przed ołtarz modleńskiej świątyni 
dorodne bochny chleba, wieńce dożynkowe 
i pozostałe owoce rolniczego trudu jako 
symbol tegorocznych zbiorów. 

Starostami tegorocznych Dożynek 
Gminno-Parafialnych w Modlnej byli 
Bożena Jankiewicz – rolniczka ze wsi Peł-
czyska i Jan Karolak – rolnik z Czerchowa, 
którzy godnie reprezentowali wszystkich 
rolników gminy Ozorków na dożynkach, 
a przede wszystkim podczas mszy świętej 
dziękczynnej odprawianej przez ks. pro-
boszcza Piotra Bratka. Zgodnie z przyjętą 
wiele lat temu formułą poprosili celebransa 

Dożynki gminno-parafialne

W pierwszą niedzielę września br. 
rolnicy z gminy Ozorków obchodzili 
swoje doroczne „Święto plonów”, 
a miejscem uroczystości była miej-
scowość Modlna. Naturalnie więc 
duchowym gospodarzem Dożynek 
Gminno-Parafialnych Anno Domini 
2021 był proboszcz Parafii pw. Bo-
żego Ciała i Świętego Stanisława 
Biskupa i Męczennika w Modlnej ks. 
Piotr Bratek, który powitał wszyst-
kich rolników i zaproszonych gości, 
poświęcił przyniesione na dożynki 
płody rolne i sprawował w intencji 
braci rolniczej mszę świętą. 
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w Modlnej (05.09.2021 r.) o odprawienie mszy św. w intencji wszyst-
kich rolników oraz naszych władz samo-
rządowych, a w trakcie mszy św. czytali 
pismo święte i wręczyli ks. proboszczowi 
oraz Wójtowi dożynkowy bochen chleba. 

Dożynkowe pieśni sławiące pozyskane 
owoce ziemi odśpiewały panie z Zespołu 
Śpiewaczego Sokolniki-Parcela i wręczyły 
chleb dożynkowy z tegorocznych zbiorów 
oraz dożynkowy wieniec Wójtowi Gminy 
Ozorków Tomaszowi Komorowskiemu. 

Ksiądz proboszcz Piotr Bratek wy-
głosił dożynkowe kazanie akcentując ten 
szczególny dar pracy ludzkiej – pracy na 
roli – stanowiący dla człowieka podstawę 
wyżywienia. – Ziemia pracuje i wydaje 
plon, a rolnik z pomocą Boga pielęgnuje, 
dogląda i nad tym czuwa. Dziękczynienie za 
plony podczas dożynkowej uroczystości to 
właśnie wdzięczność szczęśliwych rolników 
za obfite zbiory. 

Po kazaniu i komunii świętej, przed 
zgromadzonymi w kościele przemawiali 
obecni samorządowcy. Jako pierwszy 
głos zabrał wójt Tomasz Komorowski, 
który dziękując rolnikom za całoroczną 
pracę nawiązał do staropolskiej dożynkowej 
tradycji – wspólnego świętowania braci 
rolniczej, poczynając od swojej parafialnej 
świątyni. To, czego życzył wójt naszym rol-
nikom – to przede wszystkim opłacalność, 
godziwa zapłata za ciężką pracę na roli. 
Wójt Komorowski zaprosił wszystkich na 
drugą część dożynek na szkolnym boisku, 
natomiast panie z Zespołu Śpiewaczego 
Sokolniki-Parcela przy akompaniamencie 
obecnych kapel ludowych obśpiewały 
Wójta Tomasza Komorowskiego zgodnie 
z dożynkową tradycją. 

Następnie, wystąpiła członek Zarządu 
Powiatu Zgierskiego Katarzyna Łebedow-
ska, która w imieniu własnym i starosty 
zgierskiego Bogdana Jaroty wyraziła 
wiele ciepłych słów pod adresem naszych 
rolników za Ich efektywną pracę i dbałość 
o dożynkową tradycję. Podarunkowy kosz 
z Powiatu przekazała starostom dożynek. 
W podobnym tonie przemawiał Wice-
przewodniczący Sejmiku Województwa 
Łódzkiego Zbigniew Linkowski reprezen-
tujący Marszałka Województwa Łódzkiego 
Grzegorza Schreibera, który zapewnił 
o kontynuowaniu pomocy dla samorządów 
gminnych, w tym również dla Gminy Ozor-
ków. Kosz dożynkowy od Pana Marszałka 
wręczył również naszym starostom Bożenie 
Jankiewicz i Janowi Karolakowi. 

Na zakończenie mszy świętej ks. pro-
boszcz Piotr Bratek podzielił się z parafia-
nami dobrą nowiną, a mianowicie, zapro-
szeni goście pani Katarzyna Łebedowska 
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i pan Zbigniew Linkowski zaangażowali się 
w projekt dotyczący odnowienia zewnętrz-
nego wizerunku modleńskiej świątyni. 

Po mszy świętej utworzono korowód 
dożynkowy i wszyscy przemieścili się na 
teren okalający gmach Szkoły Podstawowej 
w Modlnej, gdzie urządzono drugą część – 
artystyczną Dożynek Gminno-Parafialnych 
w gminie Ozorków. Tam czekały m.in. 
stoiska gastronomiczne Kół Gospodyń 
Wiejskich – z Sokolnik-Parceli, Małacho-
wic, Maszkowic i Czerchowa, a na nich 
potrawy i przekąski przygotowane przez 
tamtejsze gospodynie.

Na scenie dożynkowej przyozdobio-
nej wieńcami i kwiatami, konferansjerki 
Gminnego Ośrodka Kultury: pani Agata 
i pani Ania w towarzystwie starostów 
dożynek Bożeny Jankiewicz i Jana Karo-
laka w imieniu gospodarzy tegorocznych 
dożynek: Wójta Gminy Ozorków Tomasza 
Komorowskiego oraz proboszcza Parafii 
pw. Bożego Ciała i św. Stanisława Biskupa 
Męczennika w Modlnej ks. Piotra Bratka, 
powitały wszystkich uczestników dożynek, 
a w sposób szczególny gości zaproszonych 
i rolników:
l Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

Marka Matuszewskiego,
l Marszałka Województwa Łódzkiego 

Grzegorza Schreibera, którego repre-
zentował Wiceprzewodniczący Sejmiku 
Województwa Łódzkiego Zbigniew 
Linkowski,

l Starostę Zgierskiego Bogdana Jarotę, 
którego reprezentowała Członek Za-
rządu Powiatu Zgierskiego Katarzyna 
Łebedowska,

l Zastępcę Wójta Gminy Ozorków Ma-
riana Lemańskiego,

l Skarbnik Gminy Ozorków Małgorzatę 
Domańską,

l Przewodniczącego Rady Gminy Wal-
demara Szcześniaka wraz z radnymi 
Gminy Ozorków,

l proboszcza Parafii pw. św. Wawrzyńca 
w Solcy Wielkiej ks. Andrzeja Borczy-
ka,

l dyrektorów Szkół Podstawowych 
i Przedszkola z terenu naszej Gminy,

l prezesów Ochotniczych Straży Pożar-
nych Gminy Ozorków wraz z zarząda-
mi,

l Prezesa Gminnego Związku Rolników 
Kółek i Organizacji Rolniczych w Ozor-
kowie Leszka Komorowskiego,

l Prezesa Gminnej Spółdzielni Samopo-
moc Chłopska Dariusza Szpakowskie-
go,

l przewodniczące Kół Gospodyń Wiej-
skich Gminy Ozorków,
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l sołtysów z terenu naszej gminy,
l zespoły śpiewacze, kapele ludowe, 

orkiestrę dętą OSP z Solcy Wielkiej,
l szczególnie gorąco wszystkich przyby-

łych na „święto plonów” rolników.
Po powitaniu, panie zaprosiły pub-

liczność na cześć artystyczną w formie 
prezentacji twórczości naszych rodzimych 
zespołów, kapel i orkiestry – działają-
cych przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Leśmierzu. Kapele i zespoły w zeszłym 
roku obchodziły swoje jubileusze, dlatego 
podczas dożynek otrzymywały w trakcie 
swoich występów podziękowania od Wójta 
Tomasza Komorowskiego za całokształt 
działalności artystycznej. 

Występy na scenie rozpoczęto moc-
nym uderzeniem – zagrała Orkiestra Dęta 
Ochotniczej Straży Pożarnej Solca Wielka, 
która w 2020 roku obchodziła 55-lecie 
działalności. Kapelmistrzem orkiestry od 
2007 r. jest Zenon Wójcik. Orkiestra wy-
konała utwory: Alleluja, Poranna poczta, 
Zachodnia strona, Orkiestry Dęte, Arizona. 
W tym czasie Starości dożynek Bożena Jan-
kiewicz i Jan Karolak wraz z gospodarzami: 
wójtem Tomaszem Komorowskimi i ks. 
proboszczem Piotrem Bratkiem podzielili 
się z mieszkańcami dożynkowym chlebem 
otrzymanym w darze podczas mszy świętej. 

Kolejny występ na scenie należał do 
Amatorskiego Zespołu Śpiewaczego z So-
kolnik-Parceli z Kapelą „Swojacy”. Zespół 
działa od 1995 roku, w 2020 r. obchodził 
25-lecie swojej działalności. Instrukto-
rem jest Piotr Ziółkowski. Wysłuchano 
następujących utworów: Raz w sobotę po 
obiedzie, Czerwone jabłuszko, Sokolnickie 
dziewuchy. 

Następnie wystąpił Zespół Śpiewaczy 
ze Skotnik. Jest to najstarszy zespół działa-
jący od 1975 r., w ubiegłym roku minęło 45 
lat jego działalności. Instruktorem jest Le-
szek Kaczmarek. Zespół zaśpiewał utwory: 
Hawaj, Zabrałaś serce moje, Nasza Polska. 

Na scenie pojawił się również Zespół 
Śpiewaczy z Tymienicy wraz z Kapelą 
„Wuja Stasia”, w 2020 r. zespół obchodził 
25-lecie swojej działalności. Instruktorem 
jest Stanisław Malanowski. Panie zaśpie-
wały: Helenkę, Lato w mieście, Babkę 
z dziadkiem, natomiast Kapela „Wuja Sta-
sia”: Wróżkę czarodziejkę, Pod bankiem, 
Stare wino. 

Kolejna grupa artystów to Zespół Śpie-
waczy z Solcy Wielkiej wraz z Kapelą „Sol-
czanie”. Zespół powstał w 1995 r. Panie od 
ponad 25 lat uświetniają swoimi występami 
imprezy gminne, powiatowe i wojewódzkie. 
Instruktorem jest Zenon Wójcik. Na dożyn-
kowej scenie wykonano: Jak szedłem na 
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granie, Powiedz mi dziewczyno, Gdy świt 
się budzi, Czerwone jagody. 

Następnie wystąpił Zespół Śpiewaczy 
z Maszkowic z Kapelą Ludową „Swojacy”. 
Zespół powstał w 2010 roku, w zeszłym 
roku obchodził 10-lecie działalności. 
Instruktorem pań oraz kapeli ludowej 
jest Daniel Chałupnik. W Modlnej panie 
zaśpiewały: Mały kwiatek, Dziwują się 
ludzie, Lipka. 

Kolejna grupa muzyczna to Kapela Lu-
dowa Andrzeja Krajewskiego z Maszkowic, 
która powstała w 2000 roku. W zeszłym 
roku obchodziła 20-lecie swojej działalno-
ści. Od chwili powstania solistką kapeli jest 
Elżbieta Kaczmarek, a kierownikiem sam 
Andrzej Krajewski. Oto wykonane utwory: 
Powitalny, Poznałam Jasieńka, Przepiórecz-
ka, Kujawiak, Do Łęczycy. 

Następnie zaproszono Kapelę Podwór-
kową „Swojacy”, która powstała w 1997 
roku, a kierownikiem jest Daniel Chałupnik. 
Panowie wykonali utwory: Zimny drań, 
Tutaj – tutaj, Franka. 

Dożynkowi goście wysłuchali także 
wielu utworów Kapeli Ludowej im. T. 
Kubiaka, która powstała w 1994 roku. 
Kierownikiem kapeli jest Paweł Ladorucki. 
W tym roku kapela reprezentowała gminę 
Ozorków w Ogólnopolskim Przeglądzie 
Kapel Ludowych w Bedlnie zdobywając 
II miejsce oraz nagrodę główną „Basz-
tę” w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel 
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu 
Dolnym. Kapela wykonała utwory: Oberka 
łęczyckiego, Polkę skoczną, Walczyka, 
Mój chłopiec na cały świat, Kujon Dyduś, 
Oberek Januszowy, Tango Bajka, Oberek 
Ziółkowski, Tango graj skrzypku, Walczyk 
serca, Oberek Łowiczok. 

Podczas bloku występów artystycznych 
na scenie przed mikrofonem stanął poseł na 
Sejm RP Pan Marek Matuszewski w towa-
rzystwie wójta Tomasza Komorowskiego 
i starostów dożynek. Poseł Matuszewski 
zapewnił w swym przemówieniu o dobrej 
współpracy z władzami naszej gminy, co na 
pewno zaprocentuje korzystnymi inwestycja-
mi dla gminy Ozorków. Starostowie dożynek 
Bożena Jankiewicz i Jan Karolak otrzymali 
prezent od posła Marka Matuszewskiego 
w postaci kosza podarunkowego. 

Gdy wyczerpał się dożynkowy repertuar 
naszego gminnego folkloru, na scenie poja-
wili się specjaliści od muzyki rozrywkowej 
i rozpoczęła się zabawa z DJ Tarczą oraz 
gościem specjalnym Zespołem 2 for You. 
Kto pozostał w pobliżu sceny, brał udział 
w tańcach, natomiast pozostali zwiedzali 
inne atrakcje dożynkowe przygotowane na 
boisku szkolnym.                                  Pao 
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Pan Starosta przybył na 
spotkanie do Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Leśmierzu, aby 
wręczyć osobiście wszyst-
kim obecnym sołtysom al-
bum opracowany przez Biuro 
Promocji i Redakcji Gazety 
Powiatowej pt. SOŁTYS – to 
brzmi dumnie. Można tam 
znaleźć sylwetki wszystkich 
sołtysów z terenu powiatu 
zgierskiego, a więc również 
naszych sołtysów z gminy 
Ozorków. 

W normalnych warunkach 
sołtysów zaprasza się do sie-
dziby Starostwa Powiatowego 
w Zgierzu, lecz tym razem 
pandemia pokrzyżowała pla-
ny odnośnie obchodów Dnia 
Sołtysa. Korzystając z okazji 

Narada Sołtysów
Wrześniowa narada naszych sołtysów i Przewodni-
czącego Rady Osiedla w Sokolnikach-Lesie z Wójtem 
Gminy Ozorków Tomaszem Komorowskim odbyła się 
z udziałem Starosty Zgierskiego Bogdana Jaroty. 

Starosta Zgierski podzielił się 
z sołtysami informacją doty-
czącą inwestycji prowadzo-
nych przez powiat na terenie 
naszej gminy. Jeszcze w tym 
roku ma nastąpić przebudowa 
drogi powiatowej biegnącej 
przez Maszkowice i Czerchów.

W dalszej części narady 
wójt Tomasz Komorowski 
wraz ze swym zastępcą Ma-
rianem Lemańskim omawiali 
istotne zagadnienia dotyczące 
życia naszych mieszkańców, 
gdzie zaplanowano wiele waż-
nych inwestycji służących po-
prawie gminnej infrastruktury, 
oraz zadań, jakie cała społecz-
ność gminy pod kierunkiem 
naszego Urzędu realizuje. 
Na wstępie Wójt nawiązał 
do odbytych 5 września do-
żynek gminno-parafialnych 
w Modlnej dziękując wszyst-
kim osobom zaangażowanych 
w czynności organizacyjne jak 
starostowie dożynek, panie 
z KGW, kapele i zespoły śpie-
wacze, strażacy oraz sołtysi. 

Wójt zaprosił też wszyst-
kich uczestników narady na 
wrześniowe obchody roczni-
cowe Walk nad Bzurą – do 
Modlnej 16 września i do 
Solcy Wielkiej w dniu na-
stępnym. 19 września koś-

ciele w Modlnej odprawiona 
zostanie msza święta w in-
tencji pomordowanych czer-
chowian uwiecznionych na 
tablicy w tej miejscowości. 
Pojawił się również temat 
łączenia akcji szczepienia 
przeciw COVID-19 ze spisem 
powszechnym. Wójt wyjaśnił, 
że w Urzędzie Gminy sprawy 
spisu prowadzi rachmistrz 
Roksana Żełubowska i z nią 
należy uzgadniać takie inicja-
tywy. W trakcie narady głosu 
udzielono także pracownikowi 
naszego Urzędu Katarzynie 
Browarskiej, która zajmuje 
się wnioskami oraz udziela-
niem informacji w zakresie 
pozyskiwania dofinansowania 

w programie Czyste Powietrze. 
Chodzi o zmniejszenie ga-
zów cieplarnianych i poprawę 
efektywności energetycznej 
budynków. Szansę na wsparcie 
finansowe mają właściciele lub 
współwłaściciele budynków 
z księgą wieczystą, których 
dochód roczny nie przekracza 
kwoty 100 000,00 zł.   

W dalszej części narady 
głos zabrał zastępca Wójta 
Marian Lemański i szczegó-
łowo omówił gminne inwe-
stycje podejmowane w roku 
bieżącym, bądź znajdujące 
się w fazie przetargów, pro-
jektowania, uzyskiwania nie-
zbędnych pozwoleń i środków 
finansowych. Zainteresowani 
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sołtysi, których sołectwa do-
tyczą zaplanowanych zadań 
otrzymali dokładne informa-
cje, jakie prace będą na ich 
terenie wykonywane (wodo-
ciągi, oczyszczanie, drogow-
nictwo, odpady komunalne, 
oświetlenie, zaplecza sporto-
we, parking, rowy przydrożne). 
Na pewno postępująca sukce-
sywnie realizacja przyjętego 
planu będzie prezentowana 
w gminnych mediach. Częścią 
tych działań są też granty so-
łeckie pozyskiwane z Urzędu 
Marszałkowskiego na cele 

ka Województwa Łódzkiego 
Grzegorza Schreibera sołtysi 
tych miejscowości otrzymali 
podczas pikniku w Ozorkowie 
w dniu 6 września. Gratulu-
jemy!   

Dyskusja ze strony sołty-
sów wskazuje na wiele potrzeb 
w wioskach z tychże samych 
tematów, które są wspólnie 
podejmowane. Rzecz w tym, 
że nie da się wszystkiego zro-
bić od razu. Są sprawy pilne 
jak dziury w drodze, spadki 
ciśnienia wody czy też awarie 
w energetyce, które są zada-

określone przez lokalne środo-
wiska. Przykładem z tego roku 
są środki finansowe otrzymane 
przez 4 sołectwa z naboru 
“Sołectwo na Plus”: Borszyn 
(świetlica wiejska), Leśmierz 
(przebudowa studni Abisynki), 
Modlna (minisiłownia w par-
ku) i Sokolniki-Parcela (nowy 
sufit w świetlicy). Granty 
w postaci czeków od Marszał-

niami priorytetowymi. Wójt 
Tomasz Komorowski uczulił 
sołtysów, aby swoje pomysły 
wcześniej konsultowali z pra-
cownikami naszego Urzędu, 
aby wiedzieć wcześniej czy 
wymyślony przez mieszkań-
ców danego sołectwa projekt 
jest pod względem formalnym 
możliwy do wykonania.

Pao
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4 września 2021 r. w Sieradzkim 
Parku Etnograficznym odbyły się 
jubileuszowe XX Spotkania Folk-
lorystyczne Polski Centralnej „Od 
Kujawiaka do Oberka – autentyzm 
i inspiracje”. Podczas tego wydarzenia 
gminę Ozorków reprezentowała Kape-
la im. Tadeusza Kubiaka z Leśmierza 
oraz Kapela Andrzeja Krajewskiego 
z Maszkowic.

Do rywalizacji przystąpiło 10 kapel 
autentycznych, 5 opracowanych, 5 
solistów instrumentalistów, 1 zespół 
taneczny, 4 pary taneczne i 2 grupy 
inspirowane. Wśród występujących 
byli laureaci festiwali i konkursów 
folklorystycznych (m.in. w Kazimie-
rzu Dolnym nad Wisłą) oraz zdobywcy 
nagród im. Oskara Kolberga, jak i mło-
dzi wykonawcy, którzy pragną konty-
nuować lokalne tradycje muzyczne.

W kategorii kapel autentycznych 
I nagrodę otrzymała Kapela Ludowa 
im. Tadeusza Kubiaka z Leśmierza; 
natomiast w kategorii kapel opraco-
wanych III nagrodę otrzymała Kapela 
Ludowa Andrzeja Krajewskiego 
z Maszkowic. Gratulujemy!

*     *     *
Z początkiem września wznowili-

śmy działalność świetlic w Parzycach, 
Sierpowie, Małachowicach-Kolonii 
i Sokolnikach-Lesie. Zapraszamy do 
zapoznania się z ofertą zajęć arty-
stycznych na rok 2021/2022. Zapisy 
odbywają się w GOK w Leśmierzu lub 
pod numerem tel.: 42 718 05 79 

Zapraszamy!

Co słychać 
w GOK?

GODZINY
OTWARCIA ŚWIETLIC

ŚWIETLICA  
W MAŁACHOWICACH-KOLONII

ŚWIETLICA  
W SOKOLNIKACH-LESIE

ŚWIETLICA  
W SIERPOWIE

ŚWIETLICA  
W PARZYCACH

PONIEDZIAŁEK 12.00 – 15.40 16.00 – 20.00 nieczynne 12.00 – 18.00

WTOREK 16.00 – 20.00 12.00 – 15.40 15.05 – 18.00 12.00 – 15.00

ŚRODA 12.00 – 15.40 16.00 – 20.00 12.00 – 15.00 15.05 – 18.00

CZWARTEK 16.00 – 20.00 12.00 – 15.40 15.05 – 18.00 12.00 – 15.00

PIĄTEK 12.00 – 15.40 16.00 – 20.00 12.00 – 18.00 nieczynne
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*     *     *
Z przyjemnością prezentujemy Pań-

stwu zdjęcia nadesłane w konkursie 
fotograficznym, ogłoszonym przez nasz 
ośrodek pod hasłem „Wakacje z apara-
tem”. Celem konkursu było umożliwie-
nie zaprezentowania swojej twórczości 
fotograficznej, promowanie nowych 
talentów, rozwijanie inwencji twórczej 

Co słychać 
w GOK?

i kreatywności oraz przedstawienie w cie-
kawy i oryginalny sposób wakacyjnych 
wspomnień . Autorów zdjęć zaprosiliśmy 
po odbiór upominków do Gminnego 
Ośrodka Kultury w Leśmierzu. Serdecz-
nie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli 
udział w konkursie! 

Gminny Ośrodek Kultury 
w Leśmierzu 
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– Województwo Łódzkie 
jest regionem o charakterze 
mocno rolniczym i rolnictwo 
odgrywa w tutejszej gospo-
darce znaczącą rolę. Użytki 
rolne stanowią ponad 48 proc. 
terenu województwa. Dlatego 

chleba, prezentację i wy-
bór najpiękniejszego wieńca, 
który zakończył przemarsz 
uroczystego korowodu dożyn-
kowego.

Podczas Dożynek można 
było posmakować potraw 
regionalnych przygotowa-
nych przez KGW. Uczestnicy 
imprezy chętnie odwiedzali 
stoisko Powiatu Zgierskiego 
współtworzone przez Biuro 
Promocji i Ambasadorów 
Powiatu Zgierskiego, m.in. 
Gminną Spółdzielnię „SCh” 
w Ozorkowie, która często-
wała pysznym chlebem z mio-
dem z Pasieki w Lipce. 

Z myślą o najmłodszych 
uczestnikach przygotowano 
strefę zabaw i animacji. Na 
głównej scenie wystąpili ze-
społy ludowe: Blichowiacy 
z Łowicza, Piliczanie i Gorz-
kowice. 

Dożynk i  zakończy ły 
występy gwiazd wieczoru: 
Krzysztofa Cugowskiego 
z Zespołem Mistrzów i Za-
kopower.

Oprac. na podstawie 
materiałów dostępnych 

na stronie www.lodzkie.pl 
oraz www.powiat.zgierz.pl 

Wojewódzkie Dożynki w Rogowie
Tegoroczne Wojewódzkie Święto Plonów odbyło się 22 sierpnia w Rogowie w powie-
cie brzezińskim na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego Szkoły Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego. Było smacznie, głośno i kolorowo. Strefa zabaw i animacji, 
konkursy, warsztaty i koncerty stanowiły atrakcję dla całych rodzin. Na dożynkach 
wojewódzkich nie mogło zabraknąć przedstawicieli naszej gminy.

coroczne święto plonów ma tu 
szczególny wymiar i charakter 
– mówi marszałek Grzegorz 
Schreiber. – Święto Plonów 
jest też okazją do promocji za-
równo materialnych jak i kul-
turalnych osiągnięć rolników.

Obchody rozpoczęły się 
msza święta, której przewod-
niczył arcybiskup metropolita 
łódzki Grzegorz Ryś. Po na-
bożeństwie przyszedł czas na 
ceremoniał obrzędowy, czyli 
przekazanie dożynkowego 
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Tradycyjnie rolnicy w tym 
dniu przynieśli do swych  
świątyń owoce ciężkiej pracy 
– płody rolne, które złożyli 
przed ołtarzem do poświęce-
nia i symbolicznie zaprezen-
towali podczas procesji wokół 
kościoła. Kapłani, którzy prze-
wodniczyli uroczystościom 
dożynkowym poświęcili do-
rodne plony, w tym otrzymane 
bochny dożynkowego chleba 
i odprawili  msze święte w in-
tencji wszystkich rolników. 

W y s t r ó j  d o ż y n k o w y 
z wykorzystaniem wieńców, 
płodów rolnych i kwiatów 
wskazywał jednoznacznie, że 
w życiu parafii dziękczynienie 

Dożynki parafialne
Pierwsze tegoroczne dożynki parafialne na terenie gmi-
ny Ozorków odbyły się w Sokolnikach-Lesie i w Leśmie-
rzu jeszcze podczas wakacji. Dożynkowe świętowanie 
naszych rolników, a przede wszystkim żniwiarzy w tych  
parafiach miało miejsce w dniu 29 sierpnia. 

za plony to również akcento-
wanie cennej pracy rolników 
produkujących zboża na chleb 
i wszelkie inne pożywienie. 

Dożynkowe kazania na-
wiązywały właśnie do nieoce-
nionej wartości rolniczego tru-
du i jednocześnie okazywanej 
Bogu wdzięczności rolników 
za obfite plony. Wspólne 
dziękczynienie za płody rolne 
to bardzo głęboko zakorzenio-
na rolnicza tradycja, którą nasi 
rolnicy z godnością wypeł-
niają, gdzie w odpowiedniej 
chwili ma miejsce symbolicz-
ne spożywanie chleba oraz 
innych przysmaków. 

Ten staropolski zwyczaj 

wspólnego spożywania chleba 
nie ma sobie równych w rela-
cjach społecznych polskiego 
narodu i z wielkim poszanowa-
niem jest kultywowany, a także 
mocno wspomagany przez 
elementy towarzyszące jak np. 
występy artystyczne uzdolnio-
nych muzycznie parafian. 

Wójt Tomasz Komorowski 
również otrzymał dożynkowy 
chleb – od proboszcza parafii 
Leśmierz ks. Pawła Pełki, któ-
ry to chleb został przekazany 
Wójtowi za pośrednictwem 
radnego Andrzeja Rogali na-
leżącego do tamtejszej parafii.

polskiego kościoła, o czym 
również mówił ks. Andrzej 
Borczyk w swym dożynko-
wym kazaniu. Chodzi oczy-
wiście o beatyfikację kard. 
Stefana Wyszyńskiego zwa-
nego Prymasem Tysiąclecia 
– co oznacza, że oficjalnie 
został włączony przez papieża 
Franciszka do grona błogosła-
wionych. Msza beatyfikacyjna 
odbyła się w Świątyni Opatrz-
ności Bożej w Warszawie, 
gdzie list Apostolski  odczytał  
papieski delegat kard. Marcel-
lo Semeraro. 

Same dożynki w Solcy nie 

Dożynki Parafialne w Sol-
cy Wielkiej odbyły się 12 
września, a przewodniczenie 
uroczystościom przypadło 
oczywiście proboszczowi 
parafii pw. św. Wawrzyńca  
w Solcy Wielkiej ks. Andrze-
jowi Borczykowi. Należy 
przy tym nadmienić, że był 
to dzień wyjątkowy w życiu 

były już tak okazałe – ze zwy-
kłej ostrożności – jak w latach 
minionych, ale w sposób sym-
boliczny rolnicy z soleckiej 
parafii wypełnili swój dożyn-
kowy obowiązek. Dożynkową 
oprawę zapewnili niezawodni 
miejscowi artyści, tj. chór koś-
cielny i Orkiestra Dęta OSP 
Solca Wielka.                    Pao
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Oczywiście, nasi druho-
wie strażacy podlegają pod tę 
drugą formację – strażaków 
ochotników i te jednostki, które 
zdecydowały się wziąć udział 
w uroczystości świętowały – 
nazwijmy – bardziej 100 lat 
istnienia strażackiego Związku 
OSP na ziemiach Polski. Jak 
zaplanowano – tak wykonano, 
10 września br. w Zgierzu 
zorganizowano bardzo oka-

Nasi strażacy 
na uroczystości 
w Zgierzu
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Zgierzu i Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Zgie-
rzu byli organizatorami jubileuszowej uroczystości 
z okazji 70-lecia Zawodowego Pożarnictwa w Zgierzu 
i 100-lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

załe obchody z okazji ww. 
jubileuszy. Na tę okoliczność 
42 poczty sztandarowe zamel-
dowały się w Zgierzu, z czego 
dwa z gminy Ozorków, tj. 
OSP Solca Wielka i OSP Mod-
lna. Łącznie nasze delegacje 
były liczniejsze, bo 5 druhów 
z Solcy otrzymało medale, 
natomiast 3 druhów z Modlnej 
pomagało organizatorom przy 
zabezpieczeniu logistycznym. 

Samorząd Gminy Ozorków 
reprezentował podczas uro-
czystości wójt Tomasz Komo-
rowski. 

Najpierw miała miejsce 
uroczysta mszą świętą w inten-
cji strażaków w kościele pw. 
św. Katarzyny Aleksandryj-
skiej w Zgierzu, której prze-
wodniczył ks. bp Ireneusz 
Pękalski. Następnie, wszystkie 
delegacje z całego powiatu 
i zaproszeni goście przemieś-
cili się na pobliski plac Jana 
Pawła II obok Urzędu Miasta 
Zgierza. Tam właśnie odbyły 
się jubileuszowe uroczystości 

OSP. Naturalnie w takich oko-
licznościach niezbędni byli 
zwierzchnicy Państwowej Stra-
ży Pożarnej oraz Ochotniczej 
Straży Pożarnej: Komendant 
Główny nadbryg. Krzysz-
tof Hejduk, Wicewojewoda 
Łódzki Piotr Młynarczyk, Wi-
ceprezes Oddziału Wojewódz-
kiego Związku OSP RP Woj. 
Łódzkiego Tadeusz Cisow-
ski. Wszystkich gości, w tym 
samorządowców z powiatu, 
miast i gmin powitał serdecz-
nie dowódca uroczystości st. 
kpt. Michał Mirowski – za-
stępca Naczelnika Wydziału 

według strażackiego ceremo-
niału poświęcone 70-leciu 
Zawodowego Pożarnictwa 
w Zgierzu i 100-leciu Związku 
OSP w Polsce.

Po podniesieniu flagi naro-
dowej na maszt i odśpiewaniu 
hymnu państwowego prze-
prowadzono  uroczysty apel 
poświęcony zarówno historii 
powstałych formacji straża-
ckich jak również współcześnie 
działającym funkcjonariuszom 
PSP oraz druhom z jednostek 

Operacyjno-Rozpoznawczego 
zgierskiej Komendy.

Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożar-
nej w Zgierzu st. bryg. Pa-
weł Malinowski wprowadził 
wszystkich w temat dotyczący 
obchodzonych jubileuszy, po 
czym rozpoczęto część zwią-
zaną z prezentacją strażackiego 
potencjału oraz wyróżnianiem 
i nagradzaniem za strażacką 
służbę i wspieranie służb po-
żarniczo-ratowniczych. Wśród 
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dziesiątek wyróżnionych dru-
hów byli również nasi strażacy 
z jednostki OSP Solca Wielka, 
którzy otrzymali Złote Medale 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”: 

dh Marek Grzelak, 
dh Stanisław Raj, 
dh Franciszek Pisera, 
dh Władysław Pisera,
dh Ryszard Walczak. 
Prestiżowe wyróżnienie 

przypadło druhowi Jarosławo-
wi Kasprowiczowi z jednostki 
OSP Ozorków, który otrzymał 
„Złoty Znak Związku”. Do-
wódca JRG Ozorków bryg. 
Jarosław Jaczyński otrzymał 
najlepszą „nagrodę”, jaką moż-

szowym w regulaminowym 
umundurowaniu zaprezento-
wać się przed publicznością. 
Tam zgromadzili się komen-
danci, dowódcy, prezesi, wła-
dze samorządowe i pozostali 
goście, by przyjąć strażacką 
defiladę. Wszystko wypadło 
bardzo dobrze, mieszkańcy 
„robili” zdjęcia i nagrywali 
filmy, bo dawno Zgierz nie 
widział tak wspaniałej uroczy-
stości. 

Na strażaków czekała jesz-
cze trzecia część obchodów, 
a mianowicie w Dzierżąznej 
(gmina Zgierz) urządzono pik-
nik strażacki z poczęstunkiem, 

na wczorajszej uroczystości 
i profesjonalizm, jakim się 
wykazaliście. Część oficjalna 
w kościele i na placu przebie-
gła wzorowo. Sam Komendant 
Główny nadbryg. Krzysztof 
Hejduk dziękował mi i gra-

Wielkiej, a jak wiadomo Oni 
wiedzą jak należy to robić. Tym 
razem to my byliśmy najlepsi. 
Jeszcze raz serdecznie dziękuję 
i gratuluję. Proszę przekazać 
słowa uznania swoim dru-
hom”.

na sobie wymarzyć – kluczyki 
do nowiutkiego samochodu 
pożarniczego. Również nasz 
wójt Tomasz Komorowski 
znalazł się wśród grona wy-
różnionych samorządowców za 
dobrą współpracę z Komendą 
Powiatową PSP w Zgierzu. 

Po zakończeniu apelu prze-
maszerowano do Parku Miej-
skiego, gdzie odbywał się 
strażacki festyn. Było to od-
powiednie miejsce, by w bez-
pieczny sposób w szyku mar-

gdzie integrowali się w sposób 
pozaregulaminowy zawodowi 
funkcjonariusze PSP i druho-
wie strażacy z jednostek OSP. 
Mieli prawo, bo taka uroczy-
stość zdarza się raz na 100 lat.

PS. Należy jeszcze uzupeł-
nić tę relację o tekst nadesłany 
z Komendy Powiatowej PSP 
w Zgierzu od dowódcy uroczy-
stości p. Michała Mirowskiego: 

„Szanowni druhowie.
Chciałem wam serdecznie 

podziękować za obecność 

tulował dwukrotnie sposobu 
i jakości przeprowadzenia 
uroczystego apelu. Powiedział, 
że nie był jeszcze na tak dobrze 
poprowadzonej uroczystości, 
z takim rozmachem i z taką 
jakością, jaką zaprezentowały 
pododdziały. Słowa uznania 
padły też od dowództwa jed-
nostki wojskowej z Leźnicy 

A więc wszystko jest jas-
ne – impreza na najwyższym 
poziomie, do czego przyczynili 
się również strażacy ochotnicy 
z naszych jednostek: OSP Sol-
ca Wielka, gdzie prezesem jest 
dh Tadeusz Majchrzak i OSP 
Modlna, którą kieruje dh Da-
riusz Stańczyk. 

Pao
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Celem wyjazdu była in-
tegracja sołectw, umacnianie 
więzi między pokoleniami, 
stworzenie warunków do 
nawiązywania współpracy, 
a także pobudzenie aktywno-

Wycieczka nad morze

4 września, w słoneczną sobotę, mieszkańcy Skromni-
cy, Tkaczewa i Borszyna na czele z panem Krzysztofem 
Grabarczykiem – sołtysem sołectwa Skromnica-Tka-
czew i jednocześnie radnym Gminy Ozorków uczest-
niczyli we wspólnym wyjeździe do Gdańska i Sopotu. 

ści społecznej. Uczestnicy wy-
jazdu byli bardzo zadowoleni 
i zadeklarowali chęć kontynu-
acji międzysąsiedzkich spot-
kań i wyjazdów w przyszłości.

/Red./
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Panie zgłosiły się do kon-
kursu kulinarnego na najlepszą 
potrawę Pikniku Rodzinnego 
i… były bezkonkurencyjne. 
Ich ozorki w sosie chrzanowym 
podane z kluskami śląskimi 
podbiły serca degustatorów, 
którzy Maszkowiankom przy-
znali pierwsze miejsce. 

– Gdy padła propozycja, 
by reprezentować naszą gmi-
nę – nie mogłyśmy odmówić, 
szczególnie, że w 2018 roku 
sołectwo Maszkowice otrzy-
mało grant z Województwa 
Łódzkiego. A dlaczego taka po-
trawa? Chciałyśmy zaserwować 
coś lokalnego, a skoro byłyśmy 

Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Maszkowicach 
pani Anna Majchrzak powiadomiła redakcję „Gminniaka” 
o dużym sukcesie gospodyń z tego koła podczas Pikniku 
Rodzinnego Województwa Łódzkiego, który odbył się  
8 września br. na placu Jana Pawła II w Ozorkowie. 

w Ozorkowie, to pierwszą 
myślą były oczywiście ozorki 
– wyjaśnia Dominika Wikto-
rowska z KGW Maszkowice. 

Ponieważ współorgani-
zatorem imprezy był Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Łódzkiego, przewidziana na-
groda konkursowa pochodziła 
od marszałka Grzegorza Schre-
ibera i Wiceprzewodniczącego 
Sejmiku naszego województwa 
Zbigniewa Linkowskiego.

Paniom z KGW Maszko-
wice w tej ważnej chwili towa-
rzyszył Wójt Gminy Ozorków 
Tomasz Komorowski.

/Red./

Pierwsze miejsce za ozorki!
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Wiele imprez sportowych musiało 
być poddanych pewnym modyfikacjom 
z powodu wiszącej nad nami epidemii 
koronawirusa, i tak też stało się w przy-
padku Minispartakiady, organizowanej 
zazwyczaj w miesiącu lutym. 

Jedna z konkurencji – rzut lotką – 
została zrealizowana podczas turnieju 
strzeleckiego z broni pneumatycznej 
5 czerwca na strzelnicy w Ozorkowie, 
a pozostałe, tj. szachy, warcaby i tenis 
stołowy miały miejsce w świetlicy śro-
dowiskowej Sierpów-Konary w dniu 27 
sierpnia br. 

Zorganizowane zawody dla sportow-
ców naszych LZS-ów w ramach współ-
zawodnictwa sportowego prowadzonego 
przez Gminny Ludowy Klub Sportowy 
odbyły się z wykorzystaniem środków 
finansowych w formie dotacji udzielonej 
przez Gminę Ozorków. 

Oto wyniki w poszczególnych dyscy-
plinach: 
 Szachy
l I miejsce – Mateusz Domałonżek 

(LKS Wróblew), 
l II miejsce – Robert Basiewicz (LKS 

Sierpów), 
l III miejsce – Bogdan Banasiak (LKS 

Małachowice).
 Warcaby
l I miejsce – Arkadiusz Kaźmierczak 

(LKS Solca Wielka), 
l II miejsce – Krzysztof Granosik (LKS 

Czerchów), 
l III miejsce – Jan Basiewicz (LKS 

Sierpów).
 Tenis stołowy
l I miejsce – Patryk Pawlak (LKS Sier-

pów), 
l II miejsce – Przemysław Machałowski 

(LKS Modlna), 
l III miejsce – Tomasz Janiak (LKS 

Cedrowice).
Serdeczne gratulacje należą się zwy-

cięzcom w poszczególnych konkuren-
cjach Minispartakiady, natomiast po-
dziękowania za pomoc w przygotowaniu 
miejsca do zawodów składamy na ręce 
działacza sportowego Pawła Tomczaka. 

Strzelanie z KBKS-u
Kontynuowana współpraca z Ligą 

Obrony Kraju w Łodzi oraz Kołem 

Sport Minispartakiada 2021
LZS gminy Ozorków prowadzonego 
przez Gminny Ludowy Klub Sportowy, 
odbył się kolejny Turniej Strzelecki 
z KBKS-u dla naszych sympatyków 
strzelectwa amatorskiego. 

W dalszym ciągu organizowane tur-
nieje odbywają się dla uczczenia rocznicy 
„wiktorii wiedeńskiej” (12 IX 1683 r.). Na 
przypadającą w tym roku 338. rocznicę 
również głównym trofeum turnieju był 
Puchar Przewodniczącego Rady Gminy 
Ozorków dla zwycięskiego zespołu strze-
leckiego, a zawody odbyły 11 września na 
strzelnicy Ozorków-Las. 

Przed rozpoczęciem strzelania oraz 
podczas podsumowania i ogłoszenia wy-
ników był podejmowany wątek historycz-
ny nawiązujący do wielkiego wyczynu 
polskiej husarii, która rozgromiła wojska 
tureckie pod Wiedniem w 1683 roku pod 
wodzą króla Jana III Sobieskiego. 

Po raz kolejny organizowany turniej 
dla miłośników strzelectwa mógł się 
odbyć dzięki środkom finansowym z bu-
dżetu Gminy Ozorków. Najlepsze wyniki 
czołowych drużyn i strzelców turnieju 
przedstawiają się następująco:
 Klasyfikacja drużynowa
l I miejsce – LKS Małachowice – 269 

pkt.,
l II miejsce – LKS Solca Wielka – 260 

pkt.,
l III miejsce – LKS Wróblew – 238 pkt.,
l IV miejsce – LKS Cedrowice – 225 

pkt.,
l V miejsce – LKS Czerchów – 222 pkt.,
l VI miejsce – LKS Modlna – 191 pkt.
 Klasyfikacja indywidualna
l I miejsce – Maciej Chałupnik (LKS 

Małachowice) – 95 pkt., 
l II miejsce – Przemysław Grzelak 

(LKS Solca Wielka) – 91 pkt.,
l III miejsce – Grzegorz Chałupnik 

(LKS Małachowice) – 89 pkt.,
l IV miejsce – Anna Maślińska (LKS 

Cedrowice) – 88 pkt.,
l V miejsce – Arkadiusz Kaczmarek 

(LKS Solca Wielka) – 87 pkt.,
l VI miejsce – Dominik Sadok (LKS 

Cedrowice) – 86 pkt.
Po zakończeniu strzelania i podlicze-

niu wszystkich wyników Przewodniczący 
Rady Gminy Ozorków Waldemar Szcześ-
niak wraz z Prezesem Koła Strzelectwa 
Sportowego „Komunalni” Krzysztofem 

Strzelectwa Sportowego „Komunalni” 
w Ozorkowie pozwala nadal populary-
zować piękną dyscyplinę sportu, jaką jest 
strzelectwo. 

W ramach gminnego współzawod-
nictwa sportowego dla klubów LKS/
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Gawrońskim wręczyli dyplomy i puchar 
najlepszej drużynie tegorocznego turnieju 
z KBKS-u – LKS Małachowice. Gminny 
Ludowy Klub Sportowy ufundował dy-
plomy dla najlepszych zespołów i nagro-
dy rzeczowe dla 6 najlepszych strzelców 
turnieju. 

Warto dodać, że podczas tego turnieju 
odnotowano lepsze wyniki u niektórych 

strzelców w porównaniu z poprzednimi 
zawodami. Co miało na to zasadniczy 
wpływ? Trudno powiedzieć, bo oprócz 
wysokiego poziomu umiejętności strze-
leckich może mieć również znaczenie 
stan pogody, amunicja, sprzęt strzelecki, 
a nawet samopoczucie zawodnika. Jednak 
po wynikach widać, że był to dobry dzień 
na zawody strzeleckie.

Prezent dla Wójta
Podczas objazdu gminy przez naszych 

samorządowców w dniu 31 sierpnia 
br. jednym z punktów programu było 
boisko sportowe w Sierpowie, gdzie 
istnieją dobre warunki do uprawiania 
piłki nożnej. Dzięki systematycznym 
nakładom z gminnej kasy, w tym również 
z dotacji dla GLKS Ozorków, boisko 
zyskuje coraz to lepsze wyposażenie. 
W dowód wdzięczności za wspieranie 
klubu LKS Magnat Sierpów miejscowy 
radny i jednocześnie działacz sportowy 
Marcin Wiktorski wręczył Wójtowi To-
maszowi Komorowskiemu pamiątkową 
koszulkę klubową. 

Rozgrywki ligowe 
drużyn LKS

22 sierpnia br. rozpoczęły się roz-
grywki piłkarskie sezonu 2021/2022. 
W kl. A występują dwie nasze drużyny 
– LKS Magnat Sierpów i LKS Kanar-
ki Małachowice. Jak na razie drużyna 
Kanarków niewiele osiągnęła w roz-
grywkach, natomiast drużyna Magnata 
wygrywa mecze i zdobywa liczne punktu. 

W klasie B do rozgrywek w tym se-
zonie przystąpiły następujące nasze dru-
żyny: LKS Modlna, LKS Orzeł Wróblew 
i LKS Skromnica. W przypadku drużyny 
LKS Skromnica, należy kibiców poinfor-
mować, iż 12 września br. podczas meczu 
ligowego tej drużyny dowiedzieliśmy się, 
że ciemnoskóry zawodnik Rosario Pinto 
Alexandre (pochodzi z Angoli) musi 
rozstać się z drużyną Sokoła z powodu 
zmian w Jego pracy zawodowej. Wszyscy 
życzyli Rosario sukcesów w nowym miej-
scu zamieszkania, a kiedy zechce zagrać 
w barwach LKS Skromnica, będzie miał 
miejsce w składzie na mecz, gdyż nadal 
jest uprawnionym do gry zawodnikiem. 

Pao
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