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Zapraszamy do udziału

w naszym konkursie
Przypominamy czytelnikom mie-

sięcznika „Gminniak” o naszym 
stałym konkursie. Zasady zabawy są 
bardzo proste. Wystarczy kupować 
nasz miesięcznik i zbierać drukowane 
w każdym wydaniu kupony konkur-
sowe. Wśród osób, które zgromadzą 
sześć kuponów (po jednym z każdego 
numeru, licząc od stycznia do czerwca) 
i do końca czerwca dostarczą je do 
siedziby redakcji, wylosowane zostaną 
atrakcyjne nagrody. Zapraszamy do 
udziału w zabawie. MK-C 

1 kwietnia w całym kraju ruszył rządowy 
program „Rodzina 500 plus”.  Tego dnia 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ozorkowie 
oraz w Punkcie Konsultacyjnym w Leśmie-
rzu rozpoczął się proces przyjmowanie 
wniosków od mieszkańców gminy Ozorków 
o przyznanie pieniędzy z tytułu świadczenia 
wychowawczego.

– Zgodnie z przewidywaniami zaintereso-
wanie tą formą wsparcia jest duże, w pierw-
szych dniach tworzyły się kolejki. Na szczęście 
nie było żadnych problemów technicznych 
– mówi Witold Jerzak, kierownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ozorkowie.

Do 8 kwietnia, do OPS-u wpłynęło 229 
wniosków – w tym 51 złożonych drogą 
elektroniczną i 178 w formie papierowej. 
Niestety wiele osób, które złożyły dokumenty 
za pośrednictwem Internetu – popełniła błędy 
w przesłanych formularzach. 

Andrzeja Rogala to bohater kolejnego 
odcinka serii, w której przedstawiamy 
radnych  Rady Gminy w Ozorkowie.

Funkcje w samorządzie  gmin-
nym – obecne i poprzednie

Jestem  radnym reprezentującym miej-
scowości: Boczki, Muchówka, Skotniki 
i Tymienica. Pełnię tę funkcję po raz 

„Samorządowcy 
o sobie”

czwarty (dwie ostatnie kadencje piastowałem 
stanowisko przewodniczącego Rady Gminy). 
W obecnej kadencji pełnię funkcję przewod-
niczącego Komisji Rewizyjnej, jestem także 
członkiem Komisji Rolnictwa. Jednocześnie 
jestem sołtysem Sołectwa Boczki (od 1999 r.)

Praca zawodowa, kwalifikacje, itp.
Od urodzenia mieszkam w miejscowości 

Boczki. Dlatego sprawy mieszkańców tej wsi, 
jak również Muchówki, Skotnik i Tymienicy 
są mi bardzo dobrze znane. Jedyną przerwę 
w zamieszkaniu miałem od 1974-1977, pełniąc 
w tym czasie zasadniczą służbę wojskową 
w Marynarce Wojennej – pół roku w Centrum 
Specjalistów Marynarki Wojennej w Ustce, 
a następnie 2,5 roku na okrętach Marynarki 
Wojennej na Helu. Była to dobra szkoła ży-
cia. Wracając do moich współmieszkańców, 
muszę powiedzieć, że znam ich problemy oraz 
potrzeby nie tylko z oficjalnych spotkań, ale 
przede wszystkim z bezpośrednich rozmów.  
Od 17 lat jestem także sołtysem i to jakby 
poszerza pole współpracy. Moim zdaniem, 
bez wystarczającej współpracy, nie dałoby 
się tworzyć tego gminnego prawa w postaci 
odpowiednich uchwał.

Pomysły i zamierzenia odnośnie pracy 
w samorządzie gminnym

Każdy radny pragnie zrobić jak najwięcej 
dla wyborców, którzy oddali na niego swój 
głos. Obecnie mieszkańcy podnoszą potrzebę 

budowy chodnika w Boczkach oraz wymia-
ny sieci wodociągowej – z Tymienicy do 
Skotnik (obecna jest cementowo-azbestowa). 
Pilną  potrzebą jest również zakup agregatu 
prądotwórczego do hydroforni w  Tymie-
nicy.  Istotną sprawą jest także  poprawa 
stanu mostu w Muchówce, a także poprawa 
nawierzchni asfaltowej w miejscowości 
Tymienica – na odcinku od nr 13 do zakrętu 
przed skrzyżowaniem w Boczkach z drogą 
powiatową biegnąca do Leśmierza. Bardzo 
ważną kwestią jest dla mnie również poprawa 
warunków bezpieczeństwa mieszkańców, 
dlatego do Starostwa Powiatowego w Zgie-
rzu skierowana została prośba o zabezpiecze-
nie głębokich rowów na skrzyżowaniu drogi 
powiatowej w Boczkach z drogą gminną.

Rodzina
Od 1984 r. prowadzę wraz z żoną Urszulą 

wielotowarowe gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 11,41 ha. Posiadam wykształcenie 
średnie, ukończyłem Liceum Ogólnokształ-
cące im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie. 
Jestem ojcem dwóch dorosłych córek (Ewe-
lina i Magdalena), a od ubiegłego roku także 
dziadkiem (wnuczka Lena).

Zainteresowania, działalność spo-
łeczna

Interesuję się polityką, sportem i muzyką. 
Lubię dobre filmy, w szczególności o tema-
tyce morskiej.  

– Bardzo częstym błędem jest podawa-
nie niepełnego składu rodziny. Pomyłki we 
wnioskach złożonych w formie papierowej 
poprawiane są na bieżąco. Interesanci, którzy 
nieprawidłowo wypełnili formularz będą wzy-
wani do Ośrodka Pomocy Społecznej, w celu 
uzupełnienia braków lub ponownego ich wy-
pełnienia – dodaje Witold Jerzak. 

Zgodnie z ustawą termin rozpatrzenia i wy-
płaty świadczenia to 3 miesiące jednak pierwsze 
wypłaty ruszą już wkrótce.

Przypominamy, że wnioski można składać 
w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Ozorkowie (ul. Wigury 14) – w poniedziałki, 
środy, czwartki i piątki – w godz.: 8.00-14.00 
oraz we wtorki – 9.00-15.00. Formularze przyj-
mowane są również w Punkcie Konsultacyjnym 
w Leśmierzu (Leśmierz 23) – w poniedziałki, 
środy, czwartki, piątki – w godz.: 8.00-12.00 
oraz we wtorki – 9.00-13.00. Formularze 
można także przesłać za pomocą systemu 
teleinformatycznego udostępnianego przez 
ZUS – PUE, emp@tia, ePUAP oraz bankowość 
elektroniczną.                             

  MK-Cybart

Ruszył program 500 plus

´
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– Drzewko zostało zakupione 
i posadzone po to, żeby upiększyć 
teren wokół świątyni. Mieszkańcy 
będą również mogli ubierać ją 
podczas świąt Bożego Narodzenia 
w tradycyjne ozdoby – wyjaśnia 
wójt gminy Ozorków, Tomasz 
Komorowski.

Dekoracyjna rabata powstała 
w Solcy Wielkiej tuż obok nowo 
wybudowanych, w sierpniu ubie-
głego roku, miejsc postojowych. 
Zakres robót objął wówczas wy-
konanie warstwy wyrównawczej 
z kruszywa łamanego i ułożenie 
betonowej kostki brukowej – w su-

Sympatyczny prezent
od samorządu
W Solcy Wielkiej, w reprezentacyjnym miejscu wsi – na 
placu w pobliżu tutejszego kościoła i ośrodka zdrowia, 
posadzona została choinka. To prezent od władz gminy 
Ozorków dla mieszkańców tej miejscowości.

mie 1260 metrów kwadratowych. 
Nowo wybudowane miejsca po-
stojowe służą przede wszystkim 
parafianom pobliskiego kościoła 
oraz pacjentom Ośrodka Zdrowia 
w Solcy Wielkiej.

Aspekt promocyjny ma z kolei 
ustawienie sześciu  tablic (tzw. 
witaczy) przy głównych drogach 
wjazdowych do wybranych miej-
scowości w gminie Ozorków. 
Plansze nie są nowe, a jedy-
nie odświeżone. Tablice stanęły 
w Borszynie, Leśmierzu, Sokol-
nikach Lesie, Giecznie, Modlnej 
i Tkaczwie.              MK-Cybart

Niezbędnym narzędziem pra-
cowników gospodarczych do 
wykonywaniu robót w terenie jest 
zakupiony na potrzeby Urzędu 
Gminy Ozorków opel Movano.

– Większość prac prowa-
dzonych przez brygadę pracow-
ników gospodarczych wymaga 
użycia tego typu pojazdu. Jest 
wykorzystywany zarówno do 
przewozu osób i sprzętu, jak i do 
wywożenia śmieci wielkogaba-
rytowych i odpadów zielonych 
(pozostałych po oczyszczaniu 
poboczy dróg gminnych) – mówi 
wójt gminy Ozorków – Tomasz 
Komorowski.

Świetnie sprawuje się również 
nowy nabytek Urzędu Gminy – 
wielofunkcyjny traktor ogrodowy 
wykorzystywany do koszenia 
trawników i pielęgnacji terenów 
zielonych (m.in. na boiskach 
sportowych i skwerach).

Zakres prac porządkowych 
objął swoim zasięgiem również 

Wielkie porządki 
w gminie Ozorków
Rozpoczęły się wiosenne porządki w gminie Ozorków. 
Prace obejmują m.in. kompleksowe sprzątanie poboczy 
dróg, z wykaszaniem krzaków ograniczających widoczność, 
usuwaniem śmieci i podcinką drzew.

teren parków zlokalizowanych 
na terenie gminy. Zgodnie z wolą 
mieszkańców Modlnej i Sokolnik 
(Wsi), wyrażoną we wnioskach 
sołeckich, posprzątany został tam-
tejszy skwer, z którego wspólnie 
korzystają. 

– Teren parku w Modlnej 
został uporządkowany i przygo-
towany do sezonu. W przyszło-
ści chciałbym również zadbać 
o wyposażenie go w niezbędną 
architekturę ogrodową – ławki, 
altankę itp. – mówi wójt Tomasz 
Komorowski.

Duża część skweru w Le-
śmierzu została z kolei uprząt-
nięta przez panie z tamtejszego 
Koła Gospodyń Wiejskich, które 
(korzystając z pięknej pogody) 
postanowiły przejąć inicjatywę 
i posprzątać teren parku. Lokalny 
przedsiębiorca – Grzegorz Król 
zajął się wywozem zebranych 
odpadów zielonych i śmieci. 

MK-Cybart

Umowa z wykonawcą, który 
wygrał przetarg na wykonanie 
tego zadania, obejmuje przepro-
wadzenie remontów cząstkowych 
dróg gminnych o nawierzchni 
asfaltowej mieszanką mineralno-
-asfaltową w ilości około 15 
ton masy – do wbudowania na 
powierzchni blisko 135 m kwa-
dratowych. 

– Do dnia dzisiejszego wbu-
dowano około 8 ton mieszanki 
i zabezpieczono najbardziej nie-

Trwa sezon na 
remonty i naprawy 
cząstkowe dróg
Rozpoczęły się prace związane z wykonywanie remontów 
cząstkowych dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej oraz 
tzw. gruntówek. W pierwszej kolejności naprawiane są 
odcinki, które uległy największym uszkodzeniom podczas 
zimy.

bezpieczne ubytki zagrażające 
bezpieczeństwu ruchu drogowego. 
W dalszej kolejności będą napra-
wiane mniejsze ubytki – mówi 
wójt gminy Ozorków, Tomasz 
Komorowski.

Rozpoczęły się również prace 
związane z profilowaniem dróg 
gruntowych przy użyciu równiar-
ki. Postęp prac uwarunkowany 
jest w tym przypadku warunkami 
pogodowymi. 

MK-Cybart
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Władze gminy Ozorków pod-
kreślają, że najważniejsza dla nich 
jest dobra komunikacja z miesz-
kańcami. A tę systematycznie pró-
bują usprawnić, głównie poprzez 
wprowadzanie udoskonaleń zarów-
no tych w sferze technicznej, jak 
i medialnej. Uzupełnieniem tych 
zmian jest nowa witryna urzędu. 
Ta została uruchomiona w marcu. 

Co można znaleźć na stro-
nie gminy? Zapowiedzi imprez 
kulturalnych, wydarzeń z życia 
gminy oraz relacje zdjęciowe. 
Mieszkańcy znajdą na niej także 
m.in. sylwetki władz gminnych, 
informacje o funkcjonujących 
referatach oraz dane kontaktowe. 
Stopniowo każdy będzie mógł 
zapoznać się z nowymi funkcjami 
witryny, a także poznawać w pełni 
zasoby w niej ukryte. 

Witryna gminy 
w nowej odsłonie
Władze gminy Ozorków chcą być bliżej mieszkańców. 
Po szeregu zmian i usprawnień w urzędzie przyszła pora 
na odświeżenie strony internetowej. Nowa witryna ma 
być łatwiejsza w obsłudze i bardziej przejrzysta.

– Wyszliśmy z założenia, 
że jeśli modernizujemy obsługę 
i podwyższamy standardy, to 
również musi to dotyczyć obsługi 
klienta w sieci – mówi Tomasz 
Komorowski, wójt gminy Ozor-
ków.  – Nowa strona internetowa 
jest bardziej przyjazna i intui-
cyjna. Będzie również jeszcze 
rozbudowywana – dodaje.

Witryna gminy służyć ma 
przede wszystkim mieszkańców 
gminy, aby w każdej chwili mogli 
uzyskać potrzebne im informacje. 
Władze chcą również udostępnić 
miejsce na stronie działającym 
na tym terenie jednostkom OSP, 
KGW oraz klubom i drużynom 
sportowym. Zainteresowane 
współpracą osoby proszone są 
o kontakt z sekretariatem UG.

Małgorzata Kosmala-Cybart

Dzięki dotacji szkoła zostanie 
wyposażona w niezbędne po-
moce dydaktyczne. Dodatkowo, 
podopieczni placówki wezmą 
udział w warsztatach terenowych 
i stacjonarnych oraz konkursach 
plastycznych, w których przewi-
dziane są atrakcyjne nagrody. Naj-
ciekawszym elementem projektu 
będą jednak wycieczki terenowe, 
podczas których uczniowie będą 
mogli spotkać się „oko w oko” 
z przyrodą. Realizacja projektu 
przyczyni się z pewnością do 
podniesienia jakości edukacyjnej 

oraz wzrostu świadomości eko-
logicznej wśród podopiecznych 
placówki.  

Ewelina Rogala, Referat 
Infrastruktury, Rozwoju 

i Administracji w UG 
Ozorków

Zadanie „Tropami zwie-
r z a t ”  –  p r o g r a m  e d u k a -
cji ekologicznej w Leśmie-
rzu – dofinansowano ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi

www.zainwestujwekologie.pl

Dotacja dla ZS
w Leśmierzu
16 tys. 950 zł dofinansowania otrzyma Zespół 
Szkół w Leśmierzu na realizację zadania pn. 
„Tropami zwierząt”. Umowa na otrzymanie wsparcia 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi podpisana została 
pod koniec grudnia ubiegłego roku przez dyrektor 
placówki – Sabinę Pabiańczyk.

Z wizytą do schroniska w 
Wojtyszkach udali się 22 marca 
radni gminy Ozorków wraz z wój-
tem Tomaszem Komorowskim. 
Celem wyjazdu było spraw-
dzenie warunków bytowych 
bezdomnych psów utrzymywa-
nych ze środków budżetowych 
tutejszego samorządu.

Schronisko w Wojtyszkach, 
to ogromny, największy tego 

typu obiekt w Europie. Podczas 
marcowej wizyty samorządowcy 
mogli naocznie ocenić warunki 
bytowe przebywających w tym 
miejscu zwierząt, w tym bezdom-
nych psów pochodzących z terenu 
gminy Ozorków. Mieli także 
okazję do omówienia wszelkich 
niejasności z kierownictwem 
schroniska. 

Obecnie w obiekcie przeby-
wają 94 psy odłowione na terenie 

gminy Ozorków (stan na koniec 
marca 2016 roku). Dzienny koszt 
utrzymania jednego zwierzaka to 

Samorządowcy w schronisku 7,38 zł brutto. Umowa na odławia-
nie i utrzymanie psów w Wojtysz-
kach upływa 31 sierpnia br. Pao
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Informacja

Właściciele nieruchomości 
zobowiązani są do utrzyma-
nia na jej terenie czystości 
i porządku oraz należytego 
stanu sanitarno – higienicznego, 
w szczególności:
1) wyposażenie nieruchomości 

w urządzenia służące do zbie-
rania odpadów komunalnych 
oraz utrzymywanie ich w od-
powiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym;

2) przyłączenie nieruchomości 
do istniejącej sieci kanaliza-
cyjnej – w ciągu 18 miesięcy 
od zakończenia budowy tej 
sieci – lub (w przypadku, gdy 
budowa sieci kanalizacyjnej 
jest technicznie lub ekono-
micznie nieuzasadniona), 
wyposażenie nieruchomości 
w zbiornik bezodpływowy 
lub przydomową oczysz-
czalnię ścieków bytowych. 
Przyłączenie nieruchomości 
do sieci kanalizacyjnej nie 
jest obowiązkowe, jeśli nie-
ruchomość jest wyposażona 
w przydomową oczyszczalnie 
ścieków spełniającą wyma-
gania określone w odrębnych 
przepisach.

3) oddzielne gromadzenie nie-
czystości ciekłych – w postaci 
ścieków bytowych  oraz gno-
jówki i gnojowicy, w przypad-
ku prowadzenia działalności 
rolniczo – hodowlanej;

4) prowadzenie selektywnego 
zbierania odpadów komu-
nalnych, w sposób opisany 
w regulaminie;

5) zbieranie odpadów nie podle-
gających selekcji do pojem-
ników o wielkości i liczbie, 
w sposób opisany w regula-
minie;

6) uprzątanie z terenu nieru-
chomości wraków pojazdów 

Praktyczny poradnik dla
właścicieli nieruchomości

Prob lem do tyczący  u t r zymania  porządku  p rzy 
nieruchomościach zlokalizowanych na terenie gminy 
Ozorków jest często poruszaną kwestią w Urzędzie Gminy 
Ozorków. Obowiązki właścicieli posesji w tym zakresie 
reguluje uchwała Rady Gminy Ozorków z 11 grudnia 
2012 roku – w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Ozorków. Poniżej przypominamy 
najważniejsze punkty tego dokumentu.

mechanicznych;
7) uprzątanie przez właścicieli 

nieruchomości (niezwłocznie 
po opadach) – błota, śniegu, 
lodu: 

– z powierzchni chodników 
(od granicy nieruchomości 
do krawędzi chodnika), przy 
czym za taki chodnik uznaje 
się wydzieloną część drogi 
publicznej służącej dla ruchu 
pieszego, położoną bezpo-
średnio przy granicy nieru-
chomości;

– z nieruchomości – w tym z po-
dwórzy, przejść, bram, itp. 
(przy czym należy to realizo-
wać w sposób nie zakłócający 
ruchu pieszych i pojazdów) 
oraz posypanie piaskiem lub 
innym materiałem chodnika. 
Uprzątnięte błoto, śnieg, lód 

należy złożyć na skraju chodnika, 
tak by mogły je sprzątnąć służby 
utrzymujące w stanie czystości 
jezdnię. Właściciel nierucho-
mości nie jest obowiązany do 
uprzątnięcia chodnika, na którym 
jest dopuszczalny płatny postój 
lub parkowanie samochodów. 
Piasek lub inny materiał użyty do 
tych celów należy usunąć z chod-
nika – niezwłocznie po ustaniu 
przyczyn jego zastosowania.
8) uprzątanie, poprzez ich usu-

wanie, nawisów (sopli) z oka-
pów, rynien i innych części 
nieruchomości;

9) likwidowanie śliskości, usu-
wanie błota, śniegu, lodu i in-
nych zanieczyszczeń w pasie 
drogi publicznej przez zarząd-
ców dróg;

10) oznaczenie nieruchomości, 
zgodnie z treścią art. 47 b ust. 
1 ustawy z dnia 17 maja 1989 
r. – Prawo geodezyjne i karto-
graficzne, przez umieszczenie 
w widocznym z ulicy miejscu 

numeru porządkowego nieru-
chomości;

11) usuwanie drzew stwarzają-
cych zagrożenie, po uprzed-
nim uzyskaniu zezwolenia;

12) utrzymywanie czystości na 
obszarach użyteczności pub-
licznej;

13) niezwłoczne usuwanie z tere-
nu nieruchomości materiału 
rozbiórkowego i resztek ma-
teriałów budowlanych;

14) mycie pojazdów samocho-
dowych poza myjniami wy-
łącznie w miejscach dozwo-
lonych, a więc:

a) na terenie nieruchomości nie 
służącej do użytku publicz-
nego tylko pod warunkiem, 
że powstające ścieki odpro-
wadzane są do kanalizacji 
sanitarnej lub gromadzone 
w szczelnych zbiornikach 
bezodpływowych, w szcze-
gólności ścieki takie nie mogą 
być odprowadzane bezpośred-
nio do zbiorników wodnych 
lub do ziemi,

b) na terenach służących do 
użytku publicznego – tylko 
w miejscach do tego przygo-
towanych i specjalnie ozna-
czonych;

15) drobne naprawy pojazdów 
mechanicznych (poza war-
sztatami), na terenie nie-
ruchomości dozwolone są 
tylko za zgodą właściciela 
nieruchomości i tylko wtedy, 
gdy nie są one uciążliwe dla 
sąsiednich nieruchomości, 
a powstające odpady są gro-
madzone w sposób umożli-
wiający ich usunięcie zgodnie 
z przepisami ustawy;

16) umieszczanie plakatów, re-
klam, ogłoszeń itp. na urzą-
dzeniach do tego celu prze-
znaczonych;

17) stosowanie się właścicieli 
zwierząt domowych i gospo-
darskich do przepisów regu-
laminu.

Na terenie gminy Ozorków 
zabrania się:
1) spalania odpadów na po-

wierzchni ziemi, w instala-
cjach grzewczych budynków                        
oraz w pojemnikach:

a) dopuszcza  s ię  spalanie 
w instalacjach grzewczych 
budynków odpadów z drew-
na (trociny, wióry, ścinki) 
a także kory, papieru i tektury, 
niezawierających substancji 

niebezpiecznych impregna-
tów, folii itp. – o ile nie jest to 
sprzeczne z zasadami współ-
życia społecznego,

b) dopuszcza się spalanie na 
powierzchni ziemi resztek 
pochodzących z pielęgnacji 
ogrodów i pozostałości upraw 
rolnych (z wyłączeniem tere-
nów leśnych oraz miejsco-
wości Sokolniki Las i Ka-
tarzynów), pod warunkiem, 
że nie jest ono uciążliwe dla 
sąsiedniej nieruchomości oraz 
przy zachowaniu obowiązują-
cych zasad i norm w zakresie 
bezpieczeństwa pożarowego;

2) wyrzucania odpadów ko-
munalnych pochodzących 
z gospodarstw domowych, 
sklepów, punktów gastrono-
micznych i usługowych oraz 
innych nieruchomości do 
koszy ulicznych oraz pojem-
ników innych właścicieli;

3) stosowania środków szkodli-
wych dla środowiska, w celu 
usunięcia śniegu i lodu;

4) niszczenia lub uszkadzania 
obiektów małej architektury, 
urządzeń wyposażenia placów 
zabaw, urządzeń do zbierania 
odpadów, obiektów prze-
znaczonych do umieszcza-
nia reklam i ogłoszeń, urzą-
dzeń stanowiących elementy 
infrastruktury komunalnej 
i technicznej, np. hydrantów, 
transformatorów, rozdzielni, 
linii energetycznych, teleko-
munikacyjnych, wiat, przy-
stanków, roślinności itp.;

5) umieszczania na pniach drzew 
oraz w ich koronie afiszy, 
reklam, ogłoszeń itp.;

6) malowania graffiti poza wy-
znaczonymi do tego celu 
ścianami;

7) wyprowadzania psów na te-
reny przeznaczone dla zabaw 
dzieci i uprawiania sportu;

8) wysypywania i składowania 
odpadów stałych w miejscach 
do tego nieprzeznaczonych;

9) wylewania nieczystości cie-
kłych poza wyznaczonymi do 
tego celu stacjami zlewnymi;

10) indywidualnego opróżniania 
zbiorników bezodpływowych 
przez właścicieli nieruchomo-
ści;

11) zajmowania pasa drogowego 
(chodniki, pobocza, jezdnie, 
przydrożne rowy) bez uzy-
skania zezwolenia zarządcy 
drogi.                          MK-C
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PERSONALIA

Jajeczko dla seniorów

ANDRZEJ
ZAWIERUCHA

„Strażak Wzo-
rowy”, przewod-
niczący Komisji 
Rewizyjnej OSP 
L e ś m i e r z ,  p o -
przednio pełnił 
funkcję skarbnika. 
Od 15 lat członek tej jednostki, posiada 
Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarni-
ctwa”. Pracuje w firmie HTL w Łęczycy. 
Żonaty, znak zodiaku – Ryby. Żona – 
Janina, na zasiłku przedemerytalnym. 
Dzieci:  dwie córki – Marlena i Alicja, 
obie mieszkają i pracują w Łodzi. Zain-
teresowania: literatura, historia Polski, 
sport, turystyka rowerowa.

Obchody rozpoczęły się mszą 
świętą celebrowaną przez pro-
boszcza parafii w Modlnej – ks. 
Piotra Bratka. 

Pod koniec nabożeństwa  głos 
zabrał wójt Tomasz Komorowski. 
W imieniu własnym, uczestników 
i organizatorów podziękował on 
księdzu proboszczowi za odpra-
wienie mszy św. w intencji senio-

W Zespole Szkół w Modlnej odbyło się tegoroczne 
spotkanie dla seniorów (podopiecznych Ośrodka 
Pomocy Społecznej) zorganizowane z okazji Świąt 
Wielkanocnych.

WERONIKA
WALCZAK

L a u r e a t k a 
t e g o r o c z n y c h 
eliminacji gmin-
nych wśród szkół 
g imnaz ja lnych 
XXXIX Ogólno-
polskiego Turnie-
ju Wiedzy Pożar-
niczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. 
Uczennica kl. II Gimnazjum w Solcy 
Wielkiej, wychowawca – Elżbieta Gruss-
-Olejniczak. Ulubione przedmioty: język 
angielski i geografia. Rodzice: mama 
– Jadwiga i Zbigniew, pracują w gospo-
darstwie rodzinnym. Rodzeństwo: Wiktor 
(8 lat) – SP Solca Wielka, Szymon (17 
lat) – Szkoła Ponadgimnazjalna w Zduń-
skiej Dąbrowie. Zainteresowania: sport, 
muzyka.

JAROSŁAW
GRABARCZYK

Laureat tego-
rocznych elimi-
nacji gminnych 
w ś r ó d  s z k ó ł 
pods tawowych 
XXXIX Ogólno-
polskiego Turnie-
ju Wiedzy Pożar-
niczej „Młodzież 
Zapobiega Poża-
rom”. Uczeń kl. IV Szkoły Podstawo-
wej w Leśmierzu, wychowawca – Ewa 
Wiśniewska, ulubiony przedmiot – język 
niemiecki. Rodzice: mama – Martyna, 
tata – Marek, pracuje w firmie ochro-
niarskiej. Rodzeństwo: brat Dominik – 
uczeń kl. III Gimnazjum w Leśmierzu. 
Zainteresowania: telewizja, sport – piłka 
nożna.

rów z terenu gminy Ozorków.
Dalsza część spotkania odbyła 

się już w Zespole Szkół w Modlnej, 
gdzie czekały świątecznie udeko-
rowane stoły i tradycyjny wiel-
kanocny posiłek. Każdy uczest-
nik spotkania otrzymał również 
własnoręcznie wykonane przez 
uczniów okolicznościowe kartki 
z życzeniami.

Nie zabrakło oczywiście pro-
gramu artystycznego przygo-
towanego przez pracowników 
Gminnego Ośrodka Kultury w Le-
śmierzu. Smaczne ciasta upiekły 
panie z KGW w Maszkowicach, 
Małachowicach, Czerchowie 

i Sokolnikach Parceli. Były również 
świąteczne upominki ufundowa-
ne przez Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej, które wręczano uczestni-
kom na zakończenie tego sympa-
tycznego spotkania.  

Pao
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Swoją ofertę edukacyjną 
przedstawiło pięć szkół ponad-
gimnazjalnych – z Łęczycy, Piąt-
ku i Zgierza. Przedstawiciele 
prezentowanych placówek starali 
się pokazać gimnazjalistom, że 
ich szkoły są  nowoczesne i przy-
jazne uczniom, a nauka w nich to 
nie tylko obowiązek, ale również 
przyjemność. Młodzież miała tak-
że okazję przekonać się, że szkoły 
wzbogacają co roku swoją bazę 
dydaktyczną, nadążając za coraz 
bardziej wymagającym klientem, 
jakim jest absolwent gimnazjum. 

Targi szkolne w SZ w Solcy Wielkiej
18 marca w Zespole Szkół w Solcy Wielkiej odbyły się 
„Targi Szkolne 2016 – orientuj się w zawodzie” – dla 
uczniów gimnazjum. Impreza zorganizowana została 
przez Agnieszkę Szymczak oraz Katarzynę Olczak-
Surowiec. 

W składzie zespołów pro-
mocyjnych, oprócz nauczycieli, 
znaleźli się również uczniowie, 
którzy prezentowali swoje pla-
cówki. Gimnazjaliści biorący 
udział w spotkaniu otrzymali od 
szkół materiały przedstawiające 
aktualną ofertę edukacyjną. Na 
wszystkich uczestników targów 
czekał również słodki poczęstunek 
przygotowany przez młodzież 
z klasy IIIG.

Źródło:
ZS w Solcy Wielkiej

Przedszkolaki śpiewały, 
tańczyły, recytowały wiersze 
i prezentowały inne swo-
je zdolności, w tym talent 
plastyczny, czytelniczy oraz 
umiejętność gry w warcaby.  
Jurorzy mieli bardzo trudne 
zadanie, ponieważ występ 
każdego uczestnika zasługi-
wał na nagrodę. Dlatego też, 
decyzją jury, wszyscy mali 
artyści otrzymali nagrody 

i dyplomy za zajęcie I miejsca. 
W przerwie miedzy wystę-

pami maluchów, swoje umie-
jętności zaprezentował zespół 
Mirage   z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Leśmierzu oraz ze-
spół wokalny z Zespołu Szkół 
w Solcy Wielkiej (wraz z opie-
kunem obu grup – Danielem  
Chałupnikiem, nauczycielem 
w ZS w Solcy Wielkiej).

A.M.

Międzyprzedszkolny 
konkurs talentów
7 kwietnia 2016 roku, w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Ozorkowie, odbył się I Międzyprzedszkolny Przegląd 
Małych Artystów „Mam Talent”. 
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Wśród pierwszych punktów obrad 
znalazło się podjęcie uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność wójta 
gminy Ozorków, która wpłynęła do Urzę-
du Gminy 22 lutego 2016 r. Miała ona 
związek z wydaną przez  wójta decyzją 
z dnia 15 stycznia tego roku orzekającą 
o czasowym odebraniu i przekazaniu 
zwierząt domowych i gospodarskich 
(w ilości 4 szt. psów, 67 szt. drobiu 
oraz 6 szt. kóz) właścicielce posesji 
w Borszynie. Odebrane zwierzęta gospo-
darskie zostały przekazane do ośrodka 
Rekreacyjno-Hodowlano-Usługowego 
„Ranczo nad Moszczenicą” z siedzibą 
w Kotowicach. Psy trafiły  do schro-
niska Longina Siemińskiego w Łodzi. 
Wizja  w terenie przeprowadzona przez 
inspektorów Powiatowego Inspektoratu 
Weterynarii w Zgierzu potwierdziła, że 
warunki, w jakich przebywały zwierzęta 
nie spełniają podstawowych wymogów 
ustawy o ochronie zwierząt, które znaj-
dowały się tam bez stałej opieki i dozoru. 

Pozostawienie ich na nieruchomości w ta-
kich warunkach, zagrażało ich zdrowiu 
i życiu. Wobec powyższych argumentów 
Rada Gminy Ozorków postanowiła uznać 
skargę za bezzasadną.   

Kolejnym z punktów posiedzenia było 
uchylenie uchwały  z 24 września 2015 
roku w sprawie udzielenia w 2016 roku 
pomocy finansowej Powiatowi Zgierskie-
mu na realizację zadania pn.: „Przebudo-
wa drogi powiatowej Nr 5168 E relacji 
Aleksandrów Łódzki – Parzęczew – gr. 
Powiatu (Lubień)”. 

Pozostałe uchwały podjęte podczas 
tego posiedzenia dotyczyły wprowadze-
nia zmian w budżecie gminy Ozorków 
na 2016 rok .

31 marca  odbyło się kolejne posie-
dzenie Rady Gminy. Jednym z pierw-
szych punktów  była uchwała dotycząca 
powołania komisji statutowej do sprawy 
przygotowania projektu nowego Statutu 
Gminy Ozorków. W jej skład weszli: 
Waldemar Szcześniak – przewodniczą-

cy komisji, Marian Lemański – wice-
przewodniczący komisji oraz Barbara 
Kozłowska, Ryszard Maciak i Krzysztof 
Grabarczyk – członkowie komisji. Przed-
miotem działania komisji będzie analiza 
obowiązującego statutu, zaproponowanie 
zmian bądź przygotowanie nowego statu-
tu gminy Ozorków.

Kolejnym punktem marcowego posie-
dzenia było podjęcie uchwały w sprawie 
ustanowienia zasad przyznawania sołty-
som gminy Ozorków oraz przewodniczą-
cemu Rady Osiedla w Sokolnikach Lesie 
zwrotu kosztów podróży służbowych 
związanych z pełnioną przez nich funkcją. 

Podczas marcowej sesji podjęto rów-
nież uchwałę  w sprawie przystąpienia 
gminy Ozorków do stowarzyszenia 
o nazwie Związek Gmin Wiejskich 
Rzeczypospolitej Polskiej, której celem 
jest m.in. wspieranie idei samorządno-
ści terytorialnej oraz obrona wspólnych 
interesów gmin wiejskich, dążenie do 
społeczno-gospodarczego rozwoju, w tym 
również wspieranie działalności nauko-
wej, oświatowej oraz kulturalnej, a także 
kultury fizycznej i sportu.

Kolejna uchwała dotyczyła przyjęcia 

Relacja z marcowych posiedzeń RG 
W marcu odbyły się aż dwie sesje Rady Gminy Ozorków. Pierwsze 
posiedzenie miało miejsce 17 marca.
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Strategii Rozwoju Gminy Ozorków do 
2020 roku.  Jest to najważniejszy doku-
ment planistyczny i strategiczny, w opar-
ciu, o który samorząd realizuje obowiązek 
prowadzenia polityki rozwoju lokalnego. 
Jego głównym celem jest stworzenie 
realnych podstaw planu rozwoju gminy 
Ozorków w okresie 2015–2020. Strategia 
została opracowana w oparciu o perspek-
tywę wizji gminy Ozorków w 2020 roku, 
podkreślając jej specyfikę i wskazując na 
indywidualne rozwiązania, odpowiednie 
dla jej charakterystyki, wyzwań i potrzeb. 
Strategia wyznacza główne kierunki roz-
woju gminy oraz przedstawia określone 
cele do osiągnięcia. Jest narzędziem do 
efektywnego zarządzania gminą z per-
spektywy wielopoziomowego rozwoju.  
Dokument ma charakter otwarty, pozwa-
lający na dokonywanie zmian w zależ-
ności od zaistniałych potrzeb, przez cały 
okres obowiązywania strategii.  

Jednym z kolejnych punktów było 
przyjęcie Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Ozorków w 2016 roku. Program obejmuje 
swoim działaniem m.in.: zapewnienie 
bezdomnym zwierzętom miejsca dla 
zwierząt w schronisku, opiekę nad wolno 
żyjącymi kotami ( w tym ich dokarmia-
nie), odławianie bezdomnych zwierząt, 
obligatoryjną sterylizację albo kastrację 
zwierząt w schronisku dla zwierząt, 

wskazywanie gospodarstwa rolnego 
w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 
gospodarskich oraz zapewnienie całodo-
bowej opieki weterynaryjnej w przypadku 
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

Podczas marcowej sesji podjęto rów-
nież zmiany w uchwalę z dnia 29 lutego 
2012 roku – w sprawie opłaty od posia-
dania psów. Wprowadzone poprawki 
dotyczą m.in. dodania ustępu mówiącego 
o tym, że wpłat z tytułu posiadania psów 
można dokonywać bezpośrednio na ra-
chunek bankowy Urzędu Gminy  lub uisz-
czać go w kasie. Poborem opłaty w drodze 
inkasa na terenie gminy Ozorków zajmują 
się osoby wymienione imiennie w wyka-
zie, stanowiącym załącznik do uchwały.

Kolejnym z  punktów posiedzenia 
było ustalenie dopłat do cen za zużycie 
wody przez indywidualnych odbiorców, 
którym dostarczana jest ona z hydroforni 
zlokalizowanych poza terenem gminy 
(w Ozorkowie i Chrząstowie Wiel-
kim – gmina Parzęczew). W pierwszym 
przypadku dopłata samorządu wyniesie 
0,20 zł netto plus należny podatek VAT, 
a w drugim 0,02 zł netto plus VAT.

Radni podjęli również decyzję o nie 
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie fun-
duszu sołeckiego w budżecie gminy Ozor-
ków. Pieniądze na realizację inwestycji 
przez poszczególne sołectwa zostały 
jednak zarezerwowane w gminnej kasie 
(podobnie jak w roku ubiegłym)  i będą 

wykorzystane w 2017 roku na wykona-
nie zaproponowanych przez mieszkań-
ców  zadań. Korzystnym rozwiązaniem 
jest możliwość  łączenia dotacji przez 
sąsiadujące sołectwa i wspólne reali-
zowanie inwestycji. Przekazanie pie-
niędzy poszczególnym sołectwom, bez 
przystępowania do funduszu sołeckiego, 
jest wygodniejszym rozwiązaniem. Przy 
wyborze takiej opcji konieczne byłoby 
bowiem stworzenie etatu do obsługi 
tego przedsięwzięcia. Poza tym, zgodnie 
z ustawą o funduszu sołeckim, pieniędzy 
z tego tytułu nie otrzymałyby Sokolniki 
Las, które nie są sołectwem i funkcjonują 
na innych zasadach

Ostatnią uchwałą podjętą podczas 
marcowego posiedzenia dotyczyła wpro-
wadzenia zmian w Statucie Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ozorkowie. Ma 
to związek z realizacją nowego zadania 
z zakresu świadczenia wychowawczego 
(program Rodzina 500 plus).

Pozostałe uchwały podjęte podczas 
tego posiedzenia dotyczyły wprowadze-
nia zmian w budżecie gminy Ozorków 
na 2016 rok.

Szczegółowy wykaz uchwał z XXIV  
i XXV sesji Rady Gminy Ozorków 
znajdą Państwo na stronie internetowej 
Biuletynu  Informacji Publicznej UG – 
w zakładce „Uchwały”. 

Małgorzata Kosmala-Cybart

Z zycia Rady Gminy
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INTERPELACJE RADNYCH:
Radny Rafał Marszałek:
W związku z wykonywaniem 

mandatu radnego gminy Ozorków 
proszę o: 
1) niezwłoczne powiadomienie 

wszystkich mieszkańców gminy 
Ozorków, którzy przy podziałach 
nieruchomości w celu posze-
rzenia pasa drogowego przez 
gminę Ozorków, która to przej-
mowała na własność grunty pry-
watne w celu poszerzenia pasa 
drogowego a nie wypłacono 
z tego tytułu, mieszkańcom od-
szkodowań za te grunty. W po-
wiadomieniu proszę wskazać, 
co mieszkańcy mają zrobić, aby 
mieli możliwość uzyskania od-
szkodowania od gminy za swoje 
grunty, jak i – w jakim terminie 
mogą spodziewać się wypłace-
nia odszkodowań po złożeniu 
dokumentów. Proszę również 
o zamieszczenie takiej infor-
macji w gazecie samorządowej 
Gminniak. 
Wyjaśnień i informacji w tej 

kwestii udzielałem w ramach odpo-
wiedzi na interpelację zgłoszoną na 
sesji w dniu 29.10.2015 r., jako od-
powiedź na interpelację nr 15. Jak 
informowałem, sprawy te, stano-
wiące spuściznę z lat poprzednich, 
będą sukcesywnie regulowane 
w oparciu o zabezpieczane środki 
w budżecie. Pragnę zauważyć, że 
obowiązkiem moim i radnych jest 
dbać o dobro gminy i jej mieszkań-
ców. Mając na uwadze dużą skalę 
spraw nieuregulowanych i być 
może nieujawnionych w kwestii re-
gulacji prawnych gruntów, dobrem 
gminy i mieszkańców jest wyłącz-
nie prowadzenie postepowań 
w sposób kontrolowany, sukce-
sywny i wyważony ekonomicznie, 
aż do rozpatrzenia i wyjaśnienia 
wszystkich spraw, których ten te-
mat dotyczy. 

ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE I WOLE WNIOSKI 
ZGŁOSZONE NA XXIII SESJI RADY GMINY OZORKÓW 
Z DNIA 19 LUTEGO 2016 R.

2) Proszę o udzielenie mi pełnej in-
formacji, ile w 2015 roku wydat-
kowano z budżetu gminy Ozor-
ków na umowy z pracownikami 
(w rozbiciu na poszczególne 
stanowiska czy funkcje) na użyt-
kowanie własnych samochodów 
do celów służbowych (umowy 
na ryczałt czy np. kilometrów-
ka) Informacji proszę mi udzielić 
w formie tabelarycznej. 
Wykaz umów ryczałtowych na 

wykorzystanie samochodu prywat-
nego do celów służbowych w roku 
2015.

Stanowisko
pracownika gminy

Ryczałtowy
limit kilometrów

Kwota brutto
wypłacona

pracownikowi

1. Wójt
2. Sekretarz
3. Inspektor 
4. Kierownik 
5. Inspektor 
6. Robotnik gosp. 
7. Inspektor 
8. Podinspektor 
9. Kierownik
10. Pomoc adm. 
11. Podinspektor 

300 km/m-c
300 km/m-c
300 km/m-c
200 km/m-c
300 km/m-c
300 km/m-c
300 km/m-c
300 km/m-c
300 km/m-c
300 km/m-c
300 km/m-c

2746,68
2735,28
2735,28
  835,80
2701,08
  208,95
2112,26
1732,26
1960,26
1447,32
1470,18

Razem: 20685,35 zł

W ramach uzupełnienia infor-
macji podam, że całościowy wzrost 
kosztów związanych z podróżami 
służbowymi – w relacji lat 2014 do 
2015 – wzrósł o kwotę 3 915,77 zł, 
ale nastąpiło równocześnie obni-
żenie całościowych kosztów prze-
jazdów w urzędzie o kwotę 74 636 
zł, z racji rezygnacji z samochodu 
służbowego.

Pragnę również zaznaczyć, że 
zwrot kosztów przejazdów służ-
bowych, w ramach wykonywania 
obowiązków w terenie, stanowi 
obowiązek pracodawcy, co ma 
odzwierciedlenie również w prze-
pisach odpowiedzialności cywilnej 
i kodeksu pracy. Analiza kosztów 

między ośrodkami zdrowia) bę-
dzie już dużym udogodnieniem 
dla mieszkańców. 
Sprawa jest nadal opraco-

wywana w kilku wariantach, dla 
wybrania najkorzystniejszego 
rozwiązania. Jeżeli problemem zi-
dentyfikowanym pozostaje dostęp 
osób o ograniczonej mobilności 
do centralnego ośrodka zdrowia, 
którym jest ośrodek zdrowia w So-
kolnikach Parceli i specjalistów tam 
zatrudnionych, analizowana jest 
również możliwość uruchomienia 
transportu dedykowanego. Jaka-
kolwiek forma transportu będzie 
wymagała zapewnienia dodatko-
wych środków finansowych, dlate-
go należy starannie znaleźć najko-
rzystniejsze rozwiązanie, odnosząc 
je do potrzeb.
5. Radna Iwonka Wojciechowska 

zwróciła się z zapytaniem – czy 
przewidziane są podwyżki dla 
administracji i obsługi w oświa-
cie i czy to będzie podwyżka sta-
ła, czy jednorazowa? 
Informuję Panią Radną, iż 

podwyżki wynagrodzenia dla pra-
cowników administracji i obsługi 
w jednostkach oświatowych zosta-
ły zaplanowane. Decyzja o wyso-
kości wypłaty w postaci podwyż-
ki lub jednorazowego dodatku 
w roku 2016 jest uzależniona od 
dokonanej analizy realizacji zapla-
nowanych dochodów budżetu w II 
kwartale 2016 roku. Podkreślam, iż 
wykonując realizację budżetu wójt, 
jako organ wykonawczy, porusza 
się w obszarze określonych środ-
ków finansowych, faktycznie zrea-
lizowanych.

WOLNE WNIOSKI: 
1) Tadeusz Wiktorowski – sołtys 

sołectwa Maszkowice zwrócił 
się z zapytaniem, czy będą rów-
nane – ścinane pobocza dróg, 
gdyż asfalt jest niszczony przez 

dowodzi zatem, że tańszym roz-
wiązaniem jest zawieranie umów 
z pracownikami, niż utrzymywanie 
samochodu służbowego.
 2) Proszę udzielić mi wyjaśnień, 

dlaczego nie ma na stronie in-
ternetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej sprawozdań za IV 
kwartał 2015 roku, jakie gmina 
zobowiązana jest składać do 
RIO oraz publikować na stronie 
BIP.
Informuję Pana Radnego, iż 

zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa, termin 

złożenia sprawozdań budżetowych 
za IV kwartał roku budżetowego 
upływa z dniem 20 lutego roku na-
stępującego po roku budżetowym. 
W związku z powyższym w dniu 
składania interpelacji, a więc w dniu 
19 lutego 2016 roku nie był uchy-
biony termin ich zamieszczania na 
stronie BIP. 

3) Radna Iwonka Wojciechow-
ska zwróciła się z zapytaniem 
w sprawie podejmowanych 
działań w zakresie uruchomie-
nia komunikacji autobusowej na 
terenie gminy Ozorków.  Wyjaś-
niła, że uruchomienie, chociaż 
dwóch kursów autobusu (po-
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stojącą wodę.  Ponadto poinformował, że na 
drodze Dybówka – Czerchów powstało koryto 
dla wody deszczowej. 
Wskazany odcinek drogi został przez Ozor-

ków zgłoszony do przebudowy w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Po ewen-
tualnym uzyskaniu dofinansowania droga Dy-
bówka – Małachowice Kolonia – Małachowie zo-
stanie kompleksowo przebudowana. Do czasu 
rozstrzygnięć w tej sprawie, będą prowadzone 
działania doraźne – w ramach bieżącego utrzy-
mania drogi, zgodnie z argumentacją, o której 
wspomniałem, że będą usuwane lokalnie skarpy 
powodujące zastoiny wody, gdyż to woda stano-
wi problem, a jej odprowadzenie jest możliwe 
również przez lokalne działania doraźne.
2. Tadeusz Wiktorowski – sołtys sołectwa 

Maszkowice wnioskował o skierowanie kurend 
do mieszkańców gminy Ozorków z prośbą 
o posprzątanie przy posesjach. Wyjaśnił, że 
pobocza dróg są bardzo zaśmiecone odpada-
mi, takimi jak szklane i plastikowe butelki oraz 
papiery.
Obowiązek utrzymania porządku i czysto-

ści przy posesjach dotyczy każdego właściciela 
nieruchomości i wynika z ustawy o utrzymaniu 
porządku i czystości w gminach oraz regulaminu 
wynikającego z ww. ustawy, uchwalonego przez 
Radę Gminy Ozorków.  W najbliższym miesięcz-
niku „Gminniak” zostanie opublikowany wyciąg 
z aktów prawa miejscowego dot. utrzymania po-
rządku przez mieszkańców gminy.
3. Józef Kafarski – sołtys sołectwa Skotniki 

wnioskował o zamontowanie lustra na skrzy-
żowaniu drogi gminnej z drogą powiatową 
w Skotnikach. Wyjaśnił, że drogi zbiegają się 
w kształt trójkąta, w wyniku, czego widocz-
ność jest bardzo słaba. 
W sprawie zgłoszonego wniosku wystoso-

wałem pismo do starosty zgierskiego. W odpo-
wiedzi starosta zgierski poinformował, że sprawa 
dotycząca ustawienia lustra na drodze powiato-
wej w miejscowości Skotniki została skierowana 
do Powiatowej Komisji ds. Bezpieczeństwa Ru-
chem w Powiecie Zgierskim.
4. Grażyna Kierończyk – sołtys sołectwa Hele-

nów poinformowała, że tablica informacyjna 
w Helenowie ze wskazaniem położenia po-
sesji nr 8 jest niewidoczna – zbyt mała, gdyż 
ponownie pogotowie nie mogło prawidłowo 
dojechać do tej posesji. 
Zostało zlecone wykonanie korekty tablicy 

z uwzględnieniem posesji nr 8 w m. Helenów. 
Realizacji należy spodziewać się w najbliższych 
dniach.
5. Głowacki Franciszek – sołtys sołectwa Cedro-

wice poinformował, że po wykonanych robo-

tach przy poboczu drogi, przyczółek zakrywa 
cały odpływ wody. Wyjaśnił, że dotyczy to 
przepustu pod drogą gminną. 
Po przeprowadzonych oględzinach, w naj- 

bliższym czasie zostaną wykonane niezbęd-
ne prace w celu określenia stopnia uszkodze-
nia przepustu i wymaganego zakresu napraw. 
W chwili obecnej jest on drożny, pomimo wyso-
kiego poziomu wody, nie negując jednocześnie 
konieczności jego naprawy.
6. Radna Edyta Nowakowska-Abramczyk – 

wnioskowała o wykonanie odprowadzenia 
gromadzącej się wody w trakcie opadów na 
jezdni drogi powiatowej w Leśmierzu, na od-
cinku za mostem w kierunku boiska. Wyjaśni-
ła, że wcześniej istniał odpływ wody, który przy 
układaniu chodnika został zlikwidowany. 

W sprawie wykonania odprowadzenia gro-
madzącej się wody na jezdni drogi powiatowej 
w Leśmierzu, wystąpiłem z prośbą do Starosty 
Zgierskiego o podjęcie skutecznych działań. 
Starosta zgierski w odpowiedzi poinformował, 
że będzie analizowana problematyczna sytuacja 
w celu poprawienia bezpieczeństwa użytkowni-
ków drogi powiatowej.
7. Radny Rafał Marszałek poinformował, że 

w ostatnim wydaniu miesięcznika „Gminniak” 
nie było informacji, kto składa interpelacje. 
Jeżeli nie było informacji o osobie składają-

cej interpelacje, to wyłącznie przez niedopatrze-
nie. Standardem jest umieszczanie nazwiska au-
tora przy pytaniu zgłaszanym, zarówno w formie 
interpelacji, jak też wolnego wniosku.

Wójt gminy Ozorków – Tomasz Komorowski
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Nasza gmina

Szukając śladów pierwszych 
chrześcijan w naszych stronach, 
zawitałem do Muzeum Archeo-
logicznego w Łodzi. Przed dwu-
dziestu laty, korzystając z jego 
publikacji i rozmów z członkami 
ekip poszukiwawczych (między 
innymi z kierującą badaniami 
w Czerchowie dr Aldonę Chmie-
lowską), zamieściłem na łamach 
„Gminniaka” (2 i 5 nr z 1995 r.) 
artykuł o czerchowskim grodzie. 
Nie podniosłem wtedy wątku do-
tyczącego przynależności religij-
nej obsady grodu, ponieważ pod-
czas tamtych badań nie natrafiono 
na żadne znaleziska, wskazujące 
na przynależność religijną jego 
mieszkańców. 

Wznowione w ubiegłym roku 
badania archeologiczne na gro-
dzisku i obchody okrągłej rocz-
nicy Chrztu Polski ożywiły moje 
zainteresowanie Czerchowem. 
Nie wyobrażałem sobie, żeby 
obsada grodu istniejącego od co 
najmniej IX wieku, położonego 
w odległości zaledwie dziewięciu 
kilometrów od grodu łęczyckie-
go – ośrodka władzy książęcej, 
nie była ochrzczona w pierwszej, 
a co najwyżej w drugiej kolejności 
po 966 roku.

Korzystając ze statutu gościa 
muzeum zostałem uhonorowany 
specjalną plakietką, która otwie-
rała przede mną drzwi do skarbów 
tej naukowej placówki. Przyjęty 
przez adiunkta, pana Waldemara 
Stasiaka, członka ekipy badaw-
czej, którego poznałem w sierpniu 

W 1050. rocznicę Chrztu Polski
Czerchowski gród przyczółkiem chrześcijaństwa lub 
Pierwsi chrześcijanie w Czerchowie

ubiegłego roku w Czerchowie 
(w trakcie poszukiwań archeolo-
gicznych) zostałem obdarowany 
publikacjami muzealnymi ar-
cheologów – Marka Trojana pt. 
„Grodzisko w Czerchowie na tle 
lokalnej sytuacji osadniczo- kul-
turowej we wczesnym średnio-
wieczu” oraz III tomem „W kręgu 
historii i historii sztuki” o tytule 
„Początki Łęczycy”- redakcji Ry-
szarda Grygiela i Tomasza Jurka.

Gdybym nie miał przed sobą 
poważnych publikacji nauko-
wych, pomyślałbym, że ich treść 
to żart primaaprilisowy, jako że 
odwiedziłem Muzeum 1 kwietnia. 
Ich treść była bowiem dla mnie 
szokującym odkryciem. Wynikało 
z niej, że chrześcijanie w Czercho-
wie byli, a właściwie to założyli 
tam gród już w IX wieku, czyli 
na wiele lat przed 966 rokiem. 
Byli to prawdopodobnie pierwsi 
na ziemiach polskich uchodźcy. 
Zawędrowali oni pod dzisiejszy 
Ozorków z dalekich Moraw leżą-
cych obecnie w granicach państwa 
czeskiego. Przybysze należeli do 
Państwa Wielkomorawskiego, 
upadającego z powodu najazdów 
Węgrów. Wypierani z południa 
kierowali się na północ, na ziemie 
jeszcze wtedy przedpiastowskie, 
zamieszkałe przez plemiona sło-
wiańskie. Przemieszczali się oni 
przez nasze tereny zamieszkałe 
wówczas przez ludność pogańską. 
Sami będąc chrześcijanami od 
831 roku i wcześniej zetknąwszy 
się z kulturą zachodnią, repre-

zentowali znacznie wyższy po-
ziom cywilizacyjny od tutejszych 
mieszkańców. Potwierdzają to 
liczne zabytki ruchome odnale-
zione podczas dotychczasowych 
badań archeologicznych na czer-
chowskim grodzisku, a wśród 
nich precyzyjnej roboty ozdoby 
kobiece – jak choćby naszyjnik ze 
srebrnych kółek, czy filigranowy 
paciorek – a także elementy wy-
posażenia po wojownikach kon-
nych – jak wędzidło i doskonale, 
jak na owe czasy, ukształtowane 
ostrogi ze srebrną inkrustacją 
(co z kolei świadczy o elitarnym 
charakterze ich użytkowników).

Również o obcym pochodze-
niu grodu w Czerchowie zdają 
się świadczyć jego nietypowe, 
mniejsze rozmiary, choćby w po-
równaniu z grodem łęczyckim. 
Jeszcze jest jeden, bardzo ważny 
argument wskazujący na związek 
Morawian z Czerchowem. Jest 
nim sama nazwa miejscowości. 
Dotąd przyjmowało się, że po-
chodzi od słowa „czyrchlić”, co 
w starosłowiańskim języku zna-
czy obdzierać z kory. Nazwa ta 
jednak nie powtarza się ani razu 
w nazwach innych miejscowości 
w Polsce, co jest zjawiskiem po-
wszechnym, wręcz regułą. Stąd 
należy wyciągnąć wniosek, że 
jest pochodzenia obcego. Wystę-
puje natomiast w formie Crhow 
dwukrotnie właśnie na Morawach, 
jak i w Czechach i to w nazwach 
wsi również o średniowiecznym 
pochodzeniu.

Przyjęcia tezy zawartej we 
wspomnianych publikacjach wy-
danych przez muzeum nie po-
twierdzają wprawdzie znaleziska 
symboli wiary chrześcijańskiej 
w formie krzyża lub innych oznak 
przynależności religijnej. Wzno-
wione badania na grodzisku być 
może jednak dostarczą dodat-
kowych materialnych dowodów 
na to, że Czerchów w naszych 
pogańskich jeszcze stronach był 
chrześcijańską wyspą, na długo 
przed Chrztem Polski. 

Również i w tym roku ar-
cheolodzy z łódzkiego muzeum 
kontynuować będą badania na 
czerchowskim grodzisku, co zapo-
wiada poniższy anons członka eki-
py badawczej adiunkta Muzeum 
Archeologicznego – Waldemara 
Stasiaka.

Po ponad trzydziestu latach 
od zakończenia badań archeolo-
gicznych na grodzisku w Czer-
chowie przez dr A. Chmielowską 
w 2015 roku, Muzeum Archeolo-
giczne i Etnograficzne w Łodzi 
przystąpiło do kontynuacji prac 
wykopaliskowych. Konieczność 
prowadzenia dalszych badań 
grodziska wynikała z potrze-
by uaktualnienia wiedzy na te-
mat tego obiektu. Podejmowane 
w ostatnich latach studia nad 
systemem grodowo-osadniczym, 
w kontekście przeobrażeń kultu-
rowych i politycznych w okresie 
wczesnego średniowiecza, wyka-
zują kluczową rolę tego ośrodka 
w procesie przemian zachodzą-
cych w IX-XI wieku na obszarze 
dorzecza Bzury.

Przed badaniami terenowy-
mi wykonano wyprzedzającą 
prospekcję geograficzną obej-
mującą przed wszystkim majdan 
grodziska wraz z rejonem bramy, 
strefę międzywałową oraz ob-
szary położone bezpośrednio na 
zewnątrz wału głównego – od 
strony północnej, zachodniej i po-
łudniowej. Zastosowano metody: 
magnetyczna i elektrooporowa.

W roku 2015 badania zmierza-
ły do rozpoznania reakcji straty-
grafii w obrębie głównego członu 
grodu i wału głównego w relacji 
do domniemanego podgrodzia 
z dodatkowym wałem od strony 
wschodniej. Z tych względów do 
tegorocznych badań został wyzna-
czony odcinek wału wschodniego 
z przyległą częścią majdanu oraz 
strefa międzywałowa wraz z wa-
łem zewnętrznym. Dodatkowo 
będzie przebadana część wspo-
mnianej strefy międzywałowej 
w rejonie wykopu badawczego 
dr A. Chmielowskiej, określonego 
jako „fosa wewnętrzna”. Pozwoli 
to na wyjaśnienie funkcji i charak-
teru tzw. podgrodzia, w tym także 
opisanego wyżej obiektu.

Jeśli te powyższe teksty wzbu-
dzą zainteresowanie czytelników 
czerchowskim grodziskiem, sek-
cja kolarska „Szwadron” im. 
2. Pułku Szwoleżerów Rokit-
niańskich przy Oddziale PTTK 
w Ozorkowie gotowa jest zor-
ganizować wycieczkę rowerową 
celem zwiedzenia tego cennego 
stanowiska archeologicznego.

Stanisław Frątczak
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Wywiad

Wywiad z Władysławem Starzyńskim
– prezesem Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Paweł Grzelak: Wchodząc z apara-
tem fotograficznym na salę MDK-u 19 
marca, gdzie odbywało się zebranie 
przedstawicieli Banku Spółdzielczego 
w Ozorkowie, odniosłem wrażenie, iż  
bankowość spółdzielcza ma się dobrze, 
a szeroka rzesza członków nie ma po-
wodów do obaw. Pochodną tego jest 
zapewne bezpieczeństwo wszystkich 
klientów. Czy to moje spostrzeżenie jest 
zgodne z rzeczywistością? 

Władysław Starzyński:  Za bezpie-
czeństwo zgromadzonych depozytów 
w banku odpowiada Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny – do wysokości 100 tysięcy 
euro, czyli ponad 400 tysięcy złotych, 
dla jednej osoby fizycznej. Natomiast 
za płynność naszego banku, czyli termi-
nowe realizowanie zleceń płatniczych, 
odpowiada System Ochrony Zrzeszenia 
BPS. Oczywiście, w całym systemie 
bankowym, tak dobrze nie jest, o czym 
świadczą upadłości małych SKOK- ów 
lub przejęcia ich przez inne banki. Duże 
zagrożenie dla całego systemu bankowe-
go, niesie proponowana ustawa o pomocy 
kredytobiorcom posiadającym kredyty we 
frankach szwajcarskich. Wprowadzenie 
podatku bankowego, nie miało wpływu na 
działalność naszego banku. A więc Pana 
spostrzeżenia są zgodne z rzeczywistością.

P.G.: Czy zechciałby Pan przekazać 
czytelnikom najważniejsze kwestie, 
które podjęto podczas marcowego ze-
brania?

W.S.: Bank Spółdzielczy w Ozorkowie 
podsumował swą działalność w 2015 roku 
na  zgromadzeniu  przedstawicieli. Zebrani 
delegaci zapoznali się ze sprawozdaniem 
zarządu, z którego wynika, że bank aktyw-
nie przyczynia się do wzrostu gospodar-
czego, wspierając środkami finansowymi 
małe i średnie podmioty gospodarcze. 
Przede wszystkim dbają jednak o interesy 
swoich członków, którzy są jego właści-
cielami i klientami. Na koniec ubiegłego 
roku bank zrzeszał 3118 członków. De-
legatów zaszczycił swą obecnością wójt 
gminy Ozorków – Pan Tomasz Komorow-
ski. Zabierając głos w dyskusji, podkreślił, 
że bank jest aktywny w sponsoringu 
imprez organizowanych na terenie gminy. 
Jest to przejaw nie tylko maksymalizacji 
zysku i prezentowanych cyfr, lecz relacji 
z lokalnym społeczeństwem. 

P.G.: W multimedialnej prezentacji 
przedstawił Pan istotne informacje do-
tyczące działalności banku. Co warto 
przypomnieć naszym czytelnikom?

W.S.: Bank działa na konkurencyjnym 
rynku finansowym, a mimo to utrzymuje 
stabilną i wysoką pozycję w lokalnym 
środowisku. Produkty bankowe ofe-
ruje swym klientom we własnych pla-
cówkach – w Ozorkowie, Parzęczewie 
i Leśmierzu. Zainstalowane bankomaty 
we wszystkich oddziałach oraz w So-
kolnikach Lesie i sklepach „Biedronka” 
w Ozorkowie, pozwalają posiadaczom kart 
płatniczych na korzystanie z dostępu do 
gotówki przez całą dobę. Osoby posiada-
jące konto ROR w BS Ozorków mają, za 
pośrednictwem internetowego „e – konta”, 
(poprzez stronę www.bs –ozorkow.pl), 
możliwość dokonywania operacji finanso-
wych przez 24 h. Bank prowadzi też obsłu-
gę budżetów gmin Ozorków i Parzęczew, 
a więc przelewy na ich konta księgowane 
są w czasie rzeczywistym.

P.G.: Proszę powiedzieć, jakimi 
środkami finansowymi dysponuje Bank 
Spółdzielczy w Ozorkowie?

W.S.: Aktywa banku na koniec 2015 r. 
wyniosły ponad 110 mln zł. BS Ozorków 
kredytami wspiera głównie rolnictwo 
oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Ten 
sektor gospodarki posiada 59 % obliga 
kredytowego. Kredyty udzielane są ze 
środków zgromadzonych na rachunkach 
depozytowych. Klienci na koniec 2015 
roku złożyli w banku ponad 98 mln zł 

swych oszczędności. Rok 2015 zamknięto 
zyskiem netto na poziomie 187 tys. zł. 
Zebrani delegaci zatwierdzili sprawozda-
nie zarządu, udzielili mu absolutorium, 
a zysk przeznaczyli na fundusze własne 
spółdzielni.

P.G: Głównie jacy klienci mają 
wpływ na osiągany zysk banku, czy są 
to również rolnicy?

W.S.: Rolnicy nie są już niestety naj-
większym segmentem naszego udziału 
w rynku finansowym. 693 gospodarstwa 
rolne z terenu gminy Ozorków posiada 
w naszym banku konta rolnicze. Środki 
finansowe od rolników indywidualnych 
stanowią 26% depozytów sektora nie-
finansowego. Rolnicy posiadają 872 
rachunki kredytowe, a udział rolnictwa 
wynosi 21% ogólnego stanu zadłuże-
nia. Bardzo mało atrakcyjne są kredyty 
preferencyjne dla rolnictwa z dopłatą do 
oprocentowania przez ARiMR. Obecnie 
rolnicy korzystają tylko z kredytów na 
wznowienie produkcji po klęskach żywio-
łowych. Natomiast naszymi największymi 
klientami są budżety gminne, lokalne 
spółdzielnie, stacje paliw i hurtownie 
materiałów budowlanych. Wszystkim 
naszym klientom bardzo dziękuję za 
współpracę. Zapraszam również do na-
szych placówek, gdzie oferujemy trady-
cyjne produkty bankowe, ale miłośnicy 
nowoczesnych kanałów dystrybucji także 
mogą z nich korzystać.

P.G.: Dziękuję za udzielenie wy-
wiadu.
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Aktorskie popisy oceniała 
komisja artystyczna w składzie: 
Mariola Tylke – instruktor tea-
tralny w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Ozorkowie, Barbara 
Kaszyńska – poetka, bajkopisar-
ka, Lucyna Sztompka – pedagog, 
prezes Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Łęczyckiej. Młodzi artyści,  
pod kierunkiem swych nauczycie-
li, zaprezentowali 30-minutowe 
(dowolnie wybrane i opracowane) 
przedstawienia.  

Artyści z Modlnej – gimna-
zjaliści kl. III (działający pod 
kierunkiem Joanny Kutyły) za-
tytułowali swój występ dość za-
gadkowo – „Inni”, wykorzystując 

w przedstawieniu znany utwór 
Czesława Niemena – „Dziwny 
jest ten świat”. Grupa młodzieży 
z Solcy Wielkiej (uczniowie kl. VI 
SP, opiekun – Katarzyna Hefczyń-
ska) wystawili „Dziecięcy pokój”, 
podejmujący młodzieżową tema-
tykę. Gimnazjaliści z Leśmierza, 
jako Grupa Teatralna „Beztwarz” 
(wraz z opiekunkami – Jolantą 
Kuropatwą i Marią Graczyk) za-
inscenizowali dość romantyczny 
spektakl pt. „Płyń, Trzymaj Kurs”, 
zainspirowany wędrówką Odysa.                                  

Zmagania młodych artystów 
obserwowali – sekretarz Witold 
Kosmowski oraz Ewa Lewińska 
– kierownik Referatu Oświaty, 

Młodzi artyści
11 marca odbyła się 19. już edycja Przeglądu Twórczości 
Artystycznej Szkół Zawodowych. Imprezę zorganizowano 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Leśmierzu, pod patronatem 
wójta gminy Ozorków.

Do udziału zaproszono rów-
nież młodzież szkolną z miasta 
i gminy Ozorków oraz gminy 
Parzęczew. Dowództwo Jednostki 
Ratowniczo Gaśniczej w Ozorko-
wie udostępniło lokal i zajęło się 
wszelkimi przygotowaniami od 
strony merytorycznej. Pozostałe 
sprawy organizacyjne odbywały 
się we współpracy ze strażakami 
ochotnikami oraz nauczycielami 

Gminne eliminacje

– opiekunami uczestniczących w 
turnieju uczniów. 

Laureatami eliminacji gmin-
nych dla szkół podstawowych 
zostali następujący uczniowie: 
Jarosław Grabarczyk – 19 pkt, 
Zuzanna Kasierska – 18 pkt, 
Zuzanna Woźniak - 16 pkt (Ze-
spół Szkół w Leśmierzu). Zwy-
cięzcami eliminacji gminnych 
dla szkół gimnazjalnych zostali 

Eliminacje gminne XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalnych odbyły się 17 i 18 
marca - z inicjatywy zarządu oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej 
Polskiej w Ozorkowie.  

Zdrowia i Spraw Obywatelskich. 
Werdykt jury ogłosiła Barbara 
Kaszyńska i jest on następujący: 

I miejsce – Zespół Szkół 
w Leśmierzu; 

II miejsce – Zespół Szkół 
w Modlnej; 

III miejsce – Zespół Szkół 

w Solcy Wielkiej. 
Zwycięskie reprezentacje otrzy- 

mały z rąk wójta gminy Ozorków-
nagrody pieniężne w kwotach: 600 
zł – za zajęcie I-go miejsca, 500 
zł – II miejsce, 400 zł – III miejsce.

Pao

uczniowie: Weronika Walczak 
– 19 pkt (Zespół Szkół w Solcy 
Wielkiej), Karina Browarska – 16 
pkt (Zespół Szkół w Leśmierzu), 
Magdalena Machałowska – 15 
pkt (Zespół Szkół w Leśmierzu). 
Podsumowania zmagań z wiedzy 
ppoż. dokonał dowódca JRG - Ja-

rosław Jaczyński, a wyróżnienia i 
nagrody wręczyli przedstawiciele 
samorządów poszczególnych 
gmin oraz komendant gminny - 
dh Marian Kwaśniewski. Gminę 
Ozorków reprezentował wójt 
Tomasz Komorowski.

Pao

Pierwszoklasiści stawili się 
w czytelni wraz  z wychowaw-
czyniami – Hanną Stefaniak 
i Agnieszką Stańczyk. W trakcie 
spotkania dzieci zapoznały się 
z regulaminem biblioteki szkol-
nej, a następnie złożyły uroczystą 
przysięgę, kładąc dłoń na najwięk-
szej i najcięższej pozycji ze szkol-
nego  księgozbioru – Atlasie RP. 

Spotkanie zakończyło się 
samodzielnym wypożyczeniem 
pierwszej książki przez pierwszo-
klasistów. Każdy z nich otrzymał 

również pamiątkową zakładkę. 
W tym roku uczniowie mieli moż-
liwość wyboru spośród książek za-
kupionych w ramach Rządowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa 
„Książki Naszych Marzeń”. 

Rodzice pierwszaków zostali 
poinformowani o włączeniu ich 
dzieci do grona czytelników bi-
blioteki oraz zachęceni do wspie-
rania i poszerzania ich zaintereso-
wań czytelniczych. 

Magdalena Jagodzińska, 
biblioteka w ZS w Modlnej

Pasowanie na czytelnika
15 marca w ZS w Modlnej odbyło się uroczyste paso-
wanie uczniów klasy pierwszej na czytelników szkolnej 
biblioteki. 
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Podczas  warsztatów powsta-
ły kolorowe jajka z elementami 
florystycznymi oraz  koszyki 
wielkanocne. 

16 kwietnia  dzieci z Leśmie-
rza i Modlnej uczęszczające na 
zajęcia sekcji tańca narodowego, 
prowadzone w  Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Leśmierzu przez 
Mariusza Wolskiego, uczestniczy-
ły w  V Wojewódzkim Turnieju  
Tańca Narodowego w Formie 

Co nowego 
w GOK-u?
Wielkanocne warsztaty 
plastyczne dla dzieci 
i dorosłych odbyły się 15 
i 18 marca w Gminnym 
Ośrodku Kultury 
w Leśmierzu. Instruktor 
GOK – Agata Włodarczyk 
zaznajomiła uczestników 
zajęć z ekologicznymi 
tajnikami  sztuki 
wyplatania z papierowej 
wikliny. 

Towarzyskiej na hali sportowej 
w Ozorkowie. 

Z kolei 30 kwietnia, 7-oso-
bowa formacja taneczna sekcji 
tańca towarzyskiego będzie re-
prezentowała gminę Ozorków 
na VIII Otwartym Konkursie 
Tanecznym „Mój jest ten kawałek 
podłogi…”. Impreza odbędzie się 
pod patronatem starosty powiatu 
łęczyckiego i burmistrza Łę-
czycy. Organizatorem konkursu 

tanecznego jest Dom Kultury 
w Łęczycy. Formacja z GOK-u, 
którą szkoli od września ubiegłego 
roku instruktor Monika Duniak, 
zaprezentuje się w miksie tańców  
latynoamerykańskich.

Tego samego dnia Ochotnicza 
Straż Pożarna z Czerchowa będzie 
obchodziła jubileusz 70-lecia po-
wstania jednostki. W kościele pw. 
Bożego Ciała i Świętego Stanisła-
wa Biskupa i Męczennika w Mod-

lnej (o godz. 17.30) odbędzie się 
msza w intencji druhów strażaków 
z tej jednostki. W trakcie uroczy-
stego nabożeństwa zagra Orkiestra 
Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Solcy Wielkiej. Z pocztami 
sztandarowymi będą obecne rów-
nież delegacje jednostek z Solcy 
Wielkiej, Leśmierza i Modlnej. 
Zapraszamy mieszkańców parafii 
do udziału w mszy.

Źródło: GOK w Leśmierzu

Informujemy, że w miesiącach 
kwiecień – czerwiec 2016 roku, na 
zlecenie Krajowego Zarządu Go-
spodarki Wodnej w Warszawie, 
prowadzona będzie przez firmę 
MGGP S.A. z siedzibą w Tarno-
wie ankietyzacja prowadzących 
działalność rolniczą na obszarach 
szczególnie narażonych na azota-
ny pochodzenia rolniczego (tzw. 
obszary OSN), z których odpływ 
azotu ze źródeł rolniczych do wód 
należy ograniczyć.

Ankietyzacja prowadzona jest 
w celu opracowania raportu dla 
Komisji Europejskiej dotyczącego 
trzeciego cyklu realizacji przepi-
sów Dyrektywy Rady z dnia 12 
grudnia 1991 r. dotyczącej ochro-
ny wód przed zanieczyszczeniami 
powodowanymi przez azotany 
pochodzenia rolniczego (91/676/
EWG).

Ankietę będzie można wy-

Informacja dla mieszkańców 
miejscowości Leśmierz, Parzyce, 
Tymienica, Boczki, Skotniki, 
Małachowice, Skromnica i Borszyn

pełnić podczas wizyt ankieterów, 
w trakcie zaplanowanych spotkań 
w gminie, a także poprzez stronę 
internetową: http://ankieta.azota-
ny.mggp.com.pl.

Wypełniając ankietę, pro-
wadzący działalność będą mogli 
mieć wpływ na kształt programu, 
jaki zostanie opracowany dla 
kolejnego cyklu planistycznego. 
Przekazane informacje mogą 
być kluczowe dla opracowania 
instrumentów wspierających po-
dejmowanie właściwych działań 
w kolejnym cyklu raportowym dla 
Komisji Europejskiej.

Informacje o realizowanym 
zadaniu, o celu i korzyściach wy-
nikających z wypełnienia ankiety, 
znajdują się na stronie: http://
azpstany.mggp.com.pl.

Źródło:
Referat Rolnictwa, Geodezji 

i Gospodarki Gruntami
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Jury nagrodziło prace w dwóch katego-
riach: rysunek i kolaż. 
Laureaci w kategorii rysunek:
l I miejsce – Wiktoria Sobczak, kl. I b SP 

w Modlnej
l II miejsce – Zofia Kucińska, kl. III a SP 

w Modlnej
l III miejsce – Piotr Olczak, kl. I a SP w Le-

śmierzu
l III miejsce – Martyna Śnieg, kl. II b SP 

w Solcy Wielkiej
l Wyróżnienie – Wojciech Pogorzelski, kl. 

II b SP w Solcy Wielkiej
Laureaci w kategorii kolaż:
l I miejsce – Julia Zarębska, kl. I b SP 

w Modlnej
l I miejsce – Stanisław Marciniak, kl. II a SP 

w Solcy Wielkiej
l II miejsce – Marika Matusiak, kl. I a SP 

w Leśmierzu
l III miejsce – Szymon Arkuszewski, kl. II 

b SP w Solcy Wielkiej
l Wyróżnienie – Kacper Chałupnik, kl. II  

SP w Modlnej
l Wyróżnienie – Róża Wójcik, kl. II b SP 

w Solcy Wielkiej
l Wyróżnienie – Malwina Sadowska, kl. III 

b  SP w Modlnej

Gminny konkurs 
plastyczny 
rozstrzygnięty

9 marca odbyło się rozstrzygnięcie 
konkursu plastycznego „Zimowy 
krajobraz” adresowanego do uczniów 
klas I-III (szkół podstawowych) – z terenu 
gminy Ozorków. Ocenie poddano 37 
prac.

4 marca w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Leśmierzu odbyły się warsztaty plastyczne 
z wykorzystaniem plasteliny. Zajęcia, podczas 
których tworzono figurki zwierząt poprowa-
dził Piotr Manista. Dzieci uczyły się m.in. 
techniki wyrabiania plasteliny, kształtowania 
poszczególne części danej figurki, a następnie 
łączenia wszystkich elementów, aby stworzyły 
integralną całość.

Na zakończenie zajęć odbył się konkurs 
na najładniejszą figurkę. Tego typu warsztaty 
będą odbywać się systematycznie, ponieważ są 
doskonałym sposobem na rozwijanie zdolności 
manualnych dzieci.

18 marca w placówce odbyło się z kolei 
spotkanie w ramach obchodów „Tygodnia 
z Internetem”, którego motywem przewodnim 
było świadome korzystanie z sieci i bezpiecz-
ne zakupy on-line. Dzieci (poprzez stronę 
internetową www.sieciaki.pl), wzięły udział 
w konkursie rysunkowym pt. „Dzieci w sie-
ci”. Nie zabrakło również pogadanki na temat 
bezpiecznego korzystania z Internetu oraz  
rozmaitych możliwości, które daje sieć (ko-
munikatory, przeglądarki, zakupy on-line, itp.) 
Prace stworzone przez dzieci można oglądać 

Działo się w gminnych 
bibliotekach

Wiosna zawitała w nasze progi, słoneczna 
pogoda i zmiany zachodzące wokół nas napa-
wają nas dobrym humorem i dają natchnienie. 
Z takim właśnie radosnym nastroju, w minio-
nych tygodniach pracowaliśmy, aby przygoto-
wać wiosenne i świąteczne dekoracje.

Dzieci uczęszczające do świetlicy brały 
udział z warsztatach wielkanocnych, które 
trwały  od 16 do 23 marca.  W tym roku po-
stawiliśmy na różnorodność i spróbowaliśmy 
wielu technik, m.in. z użyciem wikliny (za-
równo ta naturalnej, jak i papierowej), z której 
powstały wiosenne wieńce oraz koszyczki. 
Tradycyjne wydmuszki ozdabialiśmy farbami 
i naklejkami, natomiast styropianowe jaja 
dekorowaliśmy cekinami i włóczkami oraz 

Warsztaty 
z wikliny

kolorowymi wstążkami i bibułą. Robiliśmy 
także jaja wielkanocne z użyciem sznurka i ba-
lonu,  które następnie dekorowaliśmy baziami, 
kwiatami z filcu oraz farbowanymi piórkami.  
Niektóre z wykonanych prac wymagały sporo 
czasu i wysiłku, ale efekty prac dzieci były 
przepiękne.

Wraz z początkiem kwietnia ulegają 
zmianie godziny pracy filii bibliotecznej 
i świetlicy w Pełczyskach, które będą czynne: 

Poniedziałek 8.00 – 16.00
Wtorek 16.00 – 20.00
Czwartek 11.00 – 16.00
Piątek 16.00 – 19.00
Świetlica w Skromnicy czynna będzie:
Wtorek 12.00 – 15. 45
Środa  12.00 – 20.00
Czwartek 16.15 – 20.00
Piątek 12.00 – 15.45

Agnieszka Tomczak

w siedzibie biblioteki w Leśmierzu.
Filia Biblioteczna w Sokolnikach Lesie 

zorganizowała w marcu warsztaty plastyczne 
zatytułowane „Pisanka wielkanocna”, podczas 
których można było poznać różne techniki zdo-
bienia jaj na wielkanocne stoły. Panie z  klubu 
„40 Plus” ozdabiały swoje pisanki sznurkiem,  
koronką, wstążką, cekinami i guzikami.  Nie 
zabrakło również wspomnień o obchodach 
świąt Wielkiejnocy z okresu dzieciństwa. 
Warsztaty zakończyły się wystawą wszystkich 
przygotowanych prac. 

Barbara Manista, kierownik GBP 
w Leśmierzu

Laureaci i wyróżnieni uczniowie otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne 
nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę 
Rodziców Zespołu Szkół w Modlnej. Organi-
zatorkami konkursu były: Agnieszka Stańczyk 
i Magdalena Jagodzińska – z Zespołu Szkół 
w Modlnej.

Źródło: ZS w Solcy Wielkiej
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Podczas zajęć świetlicowych 
dzieci przygotowywały się z ko-
lei do Świąt Wielkanocnych. Nie 
ominęły ich także świąteczne 
porządki: wycieranie kurzy, 
układanie gier, puzzli, mycie 
okien i podłóg. Podopieczni 
placówki robili również pisanki 
malowane lakierami do pa-
znokci, świąteczne jajka z kar-
tonu – ozdobione koronkami 
i własnoręcznie zrobionymi 
kwiatami. Nie zabrakło również 
gier planszowych oraz zajęć 
i zabaw ruchowych.

1 kwietnia zmianie uległy go-
dziny zajęć świetlicowych: po-
niedziałek – 12.30-16.00; wtorek 

Impreza zorganizowana została wspólnie przez pracowników 
tutejszego GOK-u oraz przedszkola. Zanim jednak dzieci pożegnały 
zimę, w sali widowiskowej ośrodka odbył się występ artystyczny w ich 
wykonaniu. Były wiersze, piosenki i tańce, oczywiście o tematyce 
wiosennej.

Anna Pruchniewska

Marzec upłynął podopiecznym świetlicy w Sokolnikach Lesie na 
przygotowaniach do Świąt Wielkanocnych. Dzieci wykonały kolorowe 
witraże okienne z podobiznami zajączka, kurczaczka i baranka (metodą 
stemplowania), które następnie rozświetliły wnętrze świetlicy i wpro-
wadziły świąteczny nastrój. Wszystkie prace zostały wywieszone na 
tablicy, by mogli je podziwiać rodzice świetliczaków. Wiosenna aura 
zachęcała również do zabaw na świeżym powietrzu. 

Karolina Zawierucha-Steglińska,
świetlica środowiskowa w Sokolnikach Lesie

Przedszkolaki powitały wiosnę

Barwny korowód przedszkolaków, wraz z kukiełką Marzanny 
(symbolizującą odchodzącą zimę), przeszedł 21 marca 
ulicami Leśmierza. Dzieciom towarzyszyła kapela ludowa 
„Wuja Stasia” z Tymienicy oraz wójt gminy Ozorków – 
Tomasz Komorowski.

Głośne czytanie i świąteczne 
porządki w gminnej placówce

W marcu czytelnicy filii bibliotecznej w Czerchowie wzięli 
udział w akcji głośnego czytania. Po wspólnych ustaleniach 
wybór padł na baśń J. W. Grimma „Czerwony Kapturek”. 
Po wysłuchaniu utworu dzieci miały za zadanie podanie 
jego najważniejszych wątków. Starsze dzieci wykonały 
własnoręczny rysunek, a młodsze wybrały gotowy z Internetu.

-16.30-20.00; czwartek – 12.30-
16.00; piątek – 14.00-18.00. 
Także Świetlica Środowiskowa 
w Sierpowie – Konarach roz-
poczyna zajęcia po przerwie zi-
mowej. Placówka czynna będzie 
w następujących dniach i go-
dzinach: poniedziałek – 16.20-
20.00, wtorek – 12.00-15.40; 
środa – 12.00-20.00; czwar-
tek – 16.20-20.00. 

1 kwietnia zmianie uległy 
również dni i godziny pracy 
filii bibliotecznej: poniedzia-
łek – 12.00-16.00; wtorek – 16.00-
20.00; czwartek – 12.00-16.00; 
piątek – 11.00-19.00.  

Magdalena Jagodzińska

Panie z KGW opowiedziały dzieciom o tradycjach związanych ze 
Świętami Wielkanocnymi, a następnie pokazały różne techniki deko-
rowania jaj wielkanocnych. Podczas zajęć każde dziecko samodzielnie 
przyozdobiło własną pisankę. Tak przygotowane jaja wielkanocne 
były z pewnością wspaniałą dekoracją świątecznych stołów w domach 
wychowanków przedszkola.

Anna Pruchniewska

Wielkanocne 
warsztaty z KGW
Zajęcia ze zdobienia jaj wielkanocnych – z udziałem 
członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Leśmierzu – odbyły 
się 23 marca w tutejszym przedszkolu. 

Świąteczne prace 
świetliczaków
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Strażacy u Grobu 
Pańskiego

Święta Wielkanocne w niezwykły sposób mobilizują strażaków 
ochotników z jednostek OSP w Solcy Wielkiej, Leśmierzu, Modlnej 
i Czerchowie do uczestniczeniu w adoracji Grobu Pańskiego podczas 
Świąt Wielkanocnych. Wielki Tydzień i Triduum Paschalne gromadzą 
w świątyniach rzesze wiernych, którzy w podniosły sposób przeżywają 
ten czas. Kilkudniowe uroczystości dla upamiętnienia tych niezwykłych 
czasów, przebiegające również z udziałem strażaków, radują zapewne 
serca wszystkich katolików.                                                              Pao

Po przeciwnych stronach siat-
ki stanęli nauczyciele, pracownicy 
administracyjni, przedstawiciel  
Urzędu Gminy Ozorków  –  Wi-
told Kosmowski oraz uczniowie 
szkoły. Funkcję komentatora 
i sędziego objęli: wójt gminy 
Ozorków Tomasz Komorowski 
oraz dyrektor ZS w Solcy Wiel-
kiej – Aneta Pyciarz.

Mecz zakończył się w remi-
sem, ale  to nie wynik tej rywa-
lizacji był najważniejszy. Celem 
było złożenie hołdu zmarłemu 
dyrektorowi – miłośnikowi spor-
tu. Memoriał Grzegorza Brygiera 
będzie odbywał się cyklicznie. 
Uczestnicy meczu otrzymali pa-
miątkowe dyplomy oraz słodki 
upominek.     Andrzej Morawski

Otwarcia zawodów doko-
nali: dyrektor szkoły – Sabina  
Pabiańczyk  oraz  wójt gminy 
Ozorków – Tomasz Komorowski. 
Wyniki końcowe przedstawiają 
się następująco:

Dziewczęta:
l I miejsce – Gimnazjum 

w Leśmierzu 
l II miejsce  – Gimnazjum 

w Modlnej
l III miejsce – Gimnazjum 

w Solcy Wielkiej
Chłopcy:
l I miejsce – Gimnazjum 

w Leśmierzu
l II miejsce – Gimnazjum 

w Modlnej
l III miejsce – Gimnazjum 

w Solcy Wielkiej
Każda drużyna otrzymała 

puchar i pamiątkowy dyplom, 
które wręczyli – wójt Tomasz Ko-
morowski  oraz dyrektor szkoły.  
Wręczono również nagrody rze-
czowe najlepszym zawodnikom 
i zawodniczkom z poszczególnych 
zespołów. Dodatkowo, każdy 
uczestnik turnieju oraz trenerzy 
otrzymali słodkie upominki. 

Sponsorami imprezy sporto-
wej byli:
l Wójt gminy Ozorków – To-

masz Komorowski
l Gminna Spółdzielnia „Samo-

pomoc Chłopska” w Ozorko-
wie

l Firma transportowa  „OL- 
Transport” – Marka Olczaka 
z Leśmierza

l Sklep – Bar „Kryształ” – Bar-
bary Bartczak z Leśmierza

l Radna Gminy Ozorków – 
Iwonka Wojciechowska z Le-
śmierza

l Radna Gminy Ozorków – 
Edyta Nowakowska-Abram-
czyk z Leśmierza

l Radny Powiatu Zgierskie-
go – Krzysztof Łebedowski 
z Leśmierza

l Rada Rodziców przy Zespole 
Szkół w Leśmierzu

Organizatorzy imprezy dzię-
kują sponsorom za pomoc fi-
nansową i rzeczową, a dzieciom 
i młodzieży za kulturalny i spor-
towy doping.

Dorota Nowakowska

Memoriał
Grzegorza Brygiera
14 marca w Zespole Szkół w Solcy Wielkiej odbył się 
mecz piłki siatkowej ku pamięci zmarłego dyrektora tej 
placówki – Grzegorza Brygiera. 

Mistrzostwa w piłce siatkowej

15 marca w Zespole Szkół w Leśmierzu odbyły się 
Mistrzostwa Gminy w Piłce Siatkowej Dziewcząt i  
Chłopców  Szkół Gimnazjalnych o Puchar Wójta Gminy 
Ozorków.
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Wśród dziewcząt wy-
grała reprezentacja Gimna-
zjum nr 3 w Zgierzu, przed 
Gimnazjum nr 2 w Zgierzu                          
i Gimnazjum nr 1 w Stryko-
wie. Zwycięstwo przypadło 
chłopcom z  Gimnazjum nr 
3 w Zgierzu. Drugie miejsce 
zajęła reprezentacja z  Gim-
nazjum w Solcy Wielkiej, 
a  trzecie  Gimnazjum nr 1 
w Zgierzu. 

Najlepszym bramkarzem 
turnieju został wybrany uczeń 
Zespołu Szkół w Solcy Wiel-
kiej –   Krystian Graczyk. 
Ogromnym wsparciem dla 
zawodników wszystkich szkół 
były występy zespołów  che-
erleaderek. 

Andrzej Morawski

Turniej piłki nożnej na przywitanie wiosny

21 marca, w „Dniu Wagarowicza”, komenda powiatowa policji w Zgierzu 
zorganizowała halowy turniej piłki nożnej dla drużyn szkół gimnazjalnych powiatu 
zgierskiego. Impreza przebiegała pod hasłem – „Bezpiecznie kibicuję, przeciwnika 
szanuję”.                  

Turniej odbył się w straż-
nicy OSP w Modlnej, gdzie 
strzeleckie poczynania ob-
serwował wójt gminy Ozor-
ków – Tomasz Komorowski. 

Strzelali z broni pneumatycznej
20 marca sportowcy LKS/ LZS gminy Ozorków rywalizowali w strzelectwie – w ramach 
prowadzonego przez Gminny Ludowy Klub Sportowy współzawodnictwa sportowego.  
Wysoki poziom zainteresowania zawodami sprawił, że ambicją każdej drużyny stało 
się osiąganie jak najlepszych wyników w tej dyscyplinie. 

Oto wyniki czołowych drużyn 
i najlepszych strzelców:

    
Klasyfikacja zespołowa:
l I miejsce – LZS Modlna 

(247 pkt)
l II miejsce – LKS Małacho-

wice (237 pkt)
l III miejsce – LKS Cedro-

wie (229 pkt) 

Klasyfikacja 
indywidualna:
l I miejsce – Piotr Drąszczyk 

(LKS Modlna) – 87 pkt
l II  miejsce – Andrzej 

Głowacki (LKS Cedro-
wie) – 82 pkt

l III miejsce – Kluska (LKS 
Modlna) – 82 pkt

l IV miejsce – Andrzej Cha-
łupnik (LKS Małachowi-
ce) – 80  pkt

l V miejsce – Bogdan Bana-
siak (LKS Małachowice) 
– 80 pkt

l VI miejsce – Arkadiusz 
Kaczmarek (LKS Solca 
Wielka) – 79 pkt

Gminny Ludowy Klub 
Sportowy składa serdeczne 
podziękowania Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Modlnej za 
udostępnienie strażnicy, a sa-
morządowi gminy Ozorków 
za środki finansowe potrzebne 
na przeprowadzenie turnieju.  

Pao
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Brydż sportowy – trening czyni mistrza

Pierwszy weekend  kwietnia oznaczał dla naszych drużyn 
piłkarskich LKS rozpoczęcie rundy wiosennej ligi piłki noż-
nej – dla kl. A i B. W pierwszej z nich występuje drużyna z Sier-
powa, natomiast w kl. B – Małachowice, Modlna, Czerchów, 
Cedrowice, Wróblew i Skromnica. W rozgrywkach powiodło się 
drużynom z Sierpowa, Małachowic i Cedrowic i to te zespoły 
wygrały mecze.                                                                      Pao

W 2007 roku po raz pierwszy 
rozegrano Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa Młodzików w bry-
dżu w nowej formule. Do tego 
czasu nasza strefa obejmowała 
województwa łódzkie i święto-
krzyskie. W powołanej w 2007 
roku strefie NE znalazły się 
województwa: łódzkie, mazo-
wieckie, podlaskie i warmińsko-
-mazurskie. Jubileuszowe (dzie-
siąte) MMM w dn. 19.03.2016 r. 
zostały rozegrane w Gimnazjum 
nr 1 w Ozorkowie. Dotychczas 
zawodnicy z miasta i gminy 
Ozorków w dziewięcioletniej 
historii zdobyli 11 medali: 4 złote, 
3 srebrne i 4 brązowe. Przy okazji 
jubileuszu warto przypomnieć 
sylwetki medalistów:   
l 2007 r. – Mateusz Sobczak, 

Rafał Szczepaniak – brązowy 
medal,

l 2008 r. – Mateusz Sobczak, 
Marcin Feliniak (Łodź) – zło-
ty medal, Anita Modrzejew-
ska, Sylwia Niewiadomska 
– brązowy medal,

l 2010 r. – Jarosław Walczak, 
Andrzej Chebicki (Warsza-
wa) – srebrny medal, Piotr 
Sawicki, Przemysław Sawi-
cki – brązowy medal,

l 2011 r. – Jarosław Walczak, 
Piotr Sawicki – złoty medal,

l 2012 r. – Jarosław Walczak, 
Julian Augustyniak – złoty 
medal, Dariusz Syncerek, 
Milan Chylinski – srebrny 
medal,

l 2013 r. – Jarosław Walczak 
– Milan Chyliński – złoty 
medal,

l 2014 r. – Jarosław Walczak 
– Jakub Janasiak – srebrny 
medal,

l 2015 r. – Mateusz Bartosik 
– Mirosław Syncerek – brą-
zowy medal.

Nasi młodzicy nie zdobyli 
medalu tylko w 2009 r. – Mate-
usz Sobczak i Artur Kozłowski 
(Łódź) zajęli wówczas czwarte 
miejsce. Zanosiło się, że w roku 
jubileuszu drugi raz nie zdobę-
dziemy medalu. Z doświadczo-
nych  zawodników w tej kategorii 
wiekowej (do 15 lat) pozostał 
tylko Mirosław Syncerek. Po-
zostali przeszli do kategorii 
juniora młodszego. Syncerek co 
prawda zdobył brązowy medal 
(w 2015 r.), ale grał ze znacznie 
silniejszym partnerem, niż obec-
ny Radosław Lityński. W tym 
roku byli w stanie walczyć także 
co najwyżej o brązowy medal. 
Wydawało się, że złoty medal 
jest zarezerwowany dla mazo-
wieckiej pary Kacpra Kopki 
i Rafała Maszendy, złotych 
medalistów Mistrzostw Europy 
i Świata z 2014 i 2015 r., a srebr-
ny dla warszawsko-katowickiej 
pary – Filipa Trojańskiego i Wik-
tora Pantaka, która w 2015 r. była 
blisko awansu do kadry Polski. 
Oprócz Syncerka, Lityńskiego 
i Wierzbowskiego, pozostali nasi 
młodzicy to nie mające doświad-
czenia dzieci w wieku 10-12 
lat, które naukę gry w brydża 
rozpoczęły w tym lub w poprzed-
nim roku  szkolnym. Wszyscy 
solidnie trenowali, szczególnie 
Małgorzata Bielińska, Sebastian 
Wojtczak i Zofia Duda, ale trudno 
było im pokonać o 3-5 lat star-
szych przeciwników.

W MMM do rozegrania było 
15 rund po dwa rozdania. Po 
kilku rundach uformowała się 
5-6 parowa czołówka. Wiel-
ką i miłą niespodzianką, były 
w niej nasze trzy pary: Mirosław 
Syncerek – Radosław Lityński, 
Małgorzata Bielińska – Sebastian 
Wojtczak, Zofia Duda – Łukasz 

Bartosik. Różnice były niewielkie 
i prowadzenie zmieniało prawie 
po każdej rundzie i rozdaniu. 
Przed ostatnią rundą, kolejny raz, 
na prowadzeniu byli Syncerek 
i Lityński. W ostatniej rundzie 
musieli stoczyć bratobójczy po-
jedynek z o trzy lata młodszymi 
od nich Bielińską i Wojtczakiem, 
którzy w tym momencie zajmo-
wali 5. miejsce. Po tym pojedyn-
ku można się było spodziewać 
każdego wyniku. Bielińska i Woj-
tczak byli na fali. W czwartej 
rundzie pokonali najgroźniej-
szych przeciwników – Kopkę 
i Maszendę. Wywalczyli z nimi 
85,71%  i 57,14%. W czterech 
ostatnich rozdaniach przed tym 
pojedynkiem zapisali na swoje 
konto:  dwa razy po 100%  i 2 
razy po 78,57%, a Syncerek z Li-
tyńskim tylko: 92,86%, 71,43%, 
50,00% i 35,71%. W rozdaniu 
nr 29, para Syncerek – Lityński 
popełniła błąd, przelicytowując 
kartę. Bielińska i Wojtczak, po 
prawidłowej obronie, zapisują 
w ten sposób na swoje konto 
smakowite 85,71%, przeciwni-
cy tylko 14,29%. W trudnym 
rozdaniu nr 30 Bielińska i Woj-
tczak, jako jedyna para na Sali, 
potrafi wylicytować prawidłowy 
kontrakt i dobrze go rozegrać, 
bierze zatem kolejne 85,71%. 
Syncerek i Lityński nie mają 
w tym rozdaniu nic do powie-
dzenia w obronie, trafili na lepiej 
dysponowanych przeciwników. 
Muszą pogodzić się z wynikiem 
i pogratulować przeciwnikom. 

Pogratulować nie tylko zwycię-
stwa w bezpośrednim pojedynku, 
ale również zwycięstwa w całym 
turnieju – z wynikiem 66,33% 
oraz zdobycia złotego medalu 
MMM – dwunastego ogółem 
i piątego złotego w dziesięciolet-
niej historii.

Srebrny medal zdobyli Pantak 
i Trojański (64,56%), a brązo-
wy mazowiecka para Karolina 
Kowalska i Zuzanna Pęsiek 
(64,18%). Kopka i Maszenda 
zajęli czwarte miejsce (63,16%).

Pozostałe nasze pary zaję-
ły n/w miejsca: V – Mirosław 
Syncerek, Radosław Lityński 
– 60,27%, VI – Zofia Duda, 
Łukasz Bartosik – 59,29%, IX 
– Julia Bojanowska, Kacper 
Wierzbowski – 51,87%, XII – 
Maja Kaźmierczak, Weronika 
Kołodziejczyk – 42,45%, XIII 
– Wioletta Kaźmierczak, Joanna 
Cieślik (Warszawa) – 40,85%, 
XIV – Karol Jabłoński, Cyprian 
Sokolski – 38,32%, XVI – Alek-
sandra Pietruszewska, Michał 
Pietruszewski – 34,56%.

Młodzież dziękuje dyrektor 
Gimnazjum nr 1 w Ozorko-
wie – Pani Ewie Skrupskiej za 
udostępnienie sali do rozegrania 
zawodów, obsłudze kuchni za 
przygotowanie smacznego obia-
du. Szczególne podziękowania 
młodzież składa Panu Jackowi 
Socha, burmistrzowi Ozorko-
wa – za objęcie zawodów pa-
tronatem i sfinansowanie kosztu 
obiadów dla uczestników.  

Henryk Chojnacki, trener

Liga piłkarska


