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Drodzy Mieszkańcy naszej gminy,
choć zakwitły kasztany, tegorocznym maturzystom nie było dane
zdawać egzaminu dojrzałości, trzecioklasiści
nie przystąpili do sakramentu pierwszej komunii
świętej, a ósmoklasiści
pod koniec kwietnia nie
napisali testu na zakończenie szkoły podstawowej, który sprawdziłby
ich wiedzę. Koronawirus
zmienił nasze życie. I choć
każdy z nas z utęsknieniem marzy o powrocie
do normalności, w głębi
duszy zastanawiamy się,
jaka ona będzie. Mówi
się przecież, że już nic
nie będzie takie, jak przed
wybuchem epidemii.
Choć etapami odmrażane są poszczególne gałęzie
gospodarki, uczniowie
powoli wracają do szkół,
a cały świat w maseczkach
i jednorazowych rękawiczkach stara się normalnie funkcjonowania, spustoszenie, jakie wywołał
wirus COVID-19, w niektórych aspektach życia
przybrało nieodwracalne
skutki. Wiele firm straciło płynność finansową.
Niektóre z nich ogłaszają
upadłość, inne, minimalizując koszty, zwalniają
pracowników.
To trudny czas dla nas

wszystkich. Jest mi przykro, że dziś nie możemy
znaleźć chwili wytchnienia w obcowaniu z lokalną
kulturą. Tak wiele wydarzeń – pikników, koncertów czy spotkań mogłoby
mieć miejsce, niestety obostrzenia sanitarne nie pozwoliły na ich organizację,
i trudno w obecnej chwili cokolwiek planować.
Z pewnością nie odbędą
się żadne większe wydarzenia aż do września,
łącznie z planowanymi
w tym roku w Modlnej
gminnymi dożynkami.
Podobnie jak Państwo
śledzę doniesienia na temat liczby zachorowań,
wyczekując chwili, gdy
koronawirus odpuści,
wynaleziona zostanie na
niego szczepionka, a my
będziemy mogli bez obaw,
że zachorujemy, spotykać
się z rodziną, przyjaciółmi, pracować, podróżować, robić zakupy czy
posyłać nasze dzieci do
szkół i przedszkoli.
Wierzę, że naukowcom
uda się znaleźć antidotum na COVID-19. Musimy wykazać się jeszcze
odrobiną cierpliwości.
Także od nas zależy, jak
szybko pokonamy koronawirusa. Na pewno nie
pomoże nam w tym brak

maseczek czy rękawiczek
w miejscach publicznych,
dlatego dbajmy o siebie
i naszych bliskich. Upominajmy też znajomych
i przyjaciół. Tylko razem
możemy zatrzymać tę epidemię i nie pozwolić, by

w naszym kraju koronawirus zebrał takie żniwo jak
we Włoszech, Hiszpanii
czy Stanach Zjednoczonych.
Pozdrawiam ciepło
Tomasz Komorowski
Wójt Gminy Ozorków
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Zatrzymajmy spiralę przemocy!
W szczególnie trudnej
sytuacji znajdują się dzieci
z rodzin z problemem alkoholowym, które obecnie nie mogą
korzystać z pomocy oraz osoby
doświadczające przemocy
domowej. W ramach prowadzonych przez Gminę Ozorków działań profilaktycznych
w tym zakresie można skorzystać z rozmowy przez telefon
z psychologiem, który pełni
dyżur w każdą środę w godz.
od 11:00 do 13:00 pod numerem telefonu 881-414-857
oraz z terapeutą ds. uzależnień w każdy poniedziałek od
godz. 13:00 do 17:00 oraz od
wtorku do piątku w godz. od
7:00 do 12:00 pod numerem
telefonu 42 710-31-03.
Tomasz Komorowski
Wójt Gminy Ozorków

foto: internet

Szanowni Mieszkańcy
W obecnej sytuacji walki
z COVID-19 o własne zdrowie
i życie nie należy tracić z pola
widzenia problemów alkoholowych. Sytuacja pandemii
powodując przedłużający się
stres i lęk, a także ograniczenie
kontaktów społecznych sprzyja
wzrostowi spożycia alkoholu,
który z kolei obniża odporność
organizmu i może zwiększyć
ryzyko zakażenia oraz ostrzejszego przebiegu choroby. Konsekwencją obecnej sytuacji
może też być wzrost zachowań
przemocowych wobec członków rodziny.
Pandemia zwiększa ryzyko przemocy dla członków rodzin z problemem
alkoholowym i problemem
przemocy.

W Twoim domu
też może zabraknąć wody!
Przeciętne zasoby wód w Polsce wynoszą ok. 60 mld m3, co kwalifikuje Polskę do krajów
ubogich w zasoby wodne. Dla porównania wskaźnik ten w Norwegii wynosi 370 mld
m3, a w Niemczech 188 mld m3. Jeśli dołożymy do tego bezśnieżną zimę i brak opadów
deszczu, okaże się, że wody jest jeszcze mniej. Minister Rolnictwa mówił w ostatnich
tygodniach o oszczędzaniu wody w związku z widmem suszy. Na wystosowanie własnego
apelu zdecydowała się także firma Bakupi Sp. z o.o.

foto: internet

niezbędnych celów bytowych
i powstrzymanie się od podlewania trawników, ogródków,
upraw działkowych, rolnych,
sadowniczych, mycia samochodów, napełniania przydomowych basenów itp. – prze-

Konkurs!
W szczególności apel skierowany jest do mieszkańców
miejscowości Sokolniki-Las,
Aleksandria, Katarzynów oraz
Helenów zaopatrujących się

w wodę ze stacji wodociągowej Sokolniki-Las.
– Prosimy o korzystanie
z wody pitnej z sieci wodociągowej wyłącznie do

czytać można w komunikacie
na stronie spółki.
Pamiętajmy, że oszczędzanie wody jest niezbędne w celu
zapewnienia odpowiedniego
ciśnienia w hydrantach na
potrzeby ochrony przeciwpożarowej. Zanim włączymy
zraszacze na naszych trawnikach zastanówmy się, co zrobimy, gdy chcąc wziąć kąpiel
lub umyć naczynia z naszych
kranów nie popłynie woda?
Tylko ograniczenie zużycia
może zapewnić odpowiednie
ciśnienie wody w wodociągu
i nie spowoduje przerw w jej
dostawie wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej.
/Red./
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Zamieszczamy przedostatni kupon konkursowy – nr 5.
Zadaniem czytelników pragnących wziąć udział w losowaniu nagród konkursowych jest zgromadzenie wszystkich kuponów.
Dalsze informacje – za miesiąc.
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Czas na remont!
Epidemia koronawirusa spowodowała, że Urząd Gminy Ozorków, podobnie
jak inne jednostki samorządu terytorialnego, czasowo został wyłączony
z bezpośredniej obsługi klienta. Wyjątek stanowią sprawy z zakresu
ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, pomocy społecznej,
usług komunalnych i ochrony środowiska. Czas zamknięcia dla Klientów
siedziby urzędu został wykorzystany do przeprowadzenia prac malarskich
na korytarzach.
Zakres prac obejmuje naprawę ubytków tynków ścian wraz z ich szpachlowaniem i wygładzeniem, malowanie
ścian farbami lateksowymi zmywalnymi,
z zachowaniem dotychczasowej koloryst-

ki. Łącznie robotom poddanych zostanie
100 m2 powierzchni ciągów komunikacyjnych.
– Podejmując decyzję o remoncie,
chcieliśmy wykorzystać czas, kiedy

korytarze Urzędu są puste. Gdy jednostka funkcjonuje normalnie, trudno jest
przeprowadzić prace z zachowaniem
wszelkich wymogów bezpieczeństwa
odwiedzających nasz Urząd. Liczę, że
gdy wraz ze zmniejszeniem się liczby
zachorowań, jednostki samorządu terytorialnego ponownie zostaną otwarte, nasz
Urząd powita mieszkańców odnowionym
i estetycznym wnętrzem – mówi Wójt
Gminy Ozorków Tomasz Komorowski.
Zgodnie z zawartą umową prace
zakończą się do 29 maja br. Za ich przeprowadzenie odpowiedzialna jest firma
Best-Tynk Sp. z o.o. ze Zgierza. Koszt
inwestycji wyniesie 20 000,00 zł.
/Red./

Droga w Sierpowie
z nową nawierzchnią
W połowie maja zakończyły się prace związane z przebudową drogi
dojazdowej w Sierpowie. Pomimo kapryśnej pogody oraz pandemii
koronawirusa, roboty udało się przeprowadzić bez większych
trudności, choć nie obyło się bez podpisania aneksu, który przedłużał
termin wykonania prac do 6 czerwca br.
W ramach zadania 445 m drogi zyskało nową nawierzchnię bitumiczną.
Koszt prac zamknął się w kwocie ponad
229 000,00 zł. Inwestycja była możliwa
do zrealizowania dzięki współpracy
Gminy Ozorków i Gminy Łęczyca,
które zawarły Porozumienie Międzygminne określające wspólne finanso-
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wanie w wysokości 50% poniesionych
wydatków.
Za realizację inwestycji odpowiedzialne było Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych SA z Poddębic, które złożyło najkorzystniejszą pod względem
cenowym ofertę.
/Red./
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Sesje Rady Gminy Ozorków w czasie pandemii
30 kwietnia i 12 maja odbyły się dwie nadzwyczajne
sesje Rady Gminy Ozorków. Podczas pierwszej z nich
radni obradowali w sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Leśmierzu, druga sesja natomiast miała charakter
zdalny, gdzie obrady i głosowanie możliwe było dzięki
korzystaniu z komunikatora internetowego Skype,
zapewniającego prowadzenie rozmów głosowych oraz
obserwację rozmówcy poprzez kamerę internetową.
Poniżej przedstawiamy krótką relację z obydwu
posiedzeń.
30 kwietnia 2020 r.
XXV nadzwyczajna sesja
odbyła się tradycyjnie w ostatni czwartek miesiąca. Podczas
kwietniowych obrad radni
pochylili się nad projektami
czterech uchwał. Pierwsza
z nich dotyczyła zwolnienia ze
zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Sokolniki-Las oznaczonej numerem działki 741
stanowiącej własność Gminy
Ozorków. Przegłosowując tę
uchwałę, radni wyrazili zgodę
na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości o powierzchni 1588 m2 położonej
przy ul. Stanisława Wigury 30
w Sokolnikach-Lesie.
Drugi akt prawny związany był z wyrażeniem zgody na
zawarcie umowy dzierżawy
na czas nieokreślny w trybie
bezprzetargowym części nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym i miejscowości Leśmierz oznaczone
numerem ewidencyjnym 22/2

o powierzchni 18 m2 na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy
na cele garażowe.
Trzecia i czwarta uchwała
miały charakter okołobudżetowy. Pierwsza z nich dotyczyła
zmian w tegorocznym budżecie Gminy Ozorków. Oprócz
zmian w zestawieniach dochodów i wydatków, przegłosowując powyższą uchwałę,
naniesiono zmiany w wykazie
zadań inwestycyjnych, m.in.
zabezpieczając środki na realizację zadania polegającego na
budowie zaplecza socjalnego
wraz z modernizacją boiska
sportowego w Sierpowie.
12 maja 2020 r.
Podczas XXVI nadzwyczajnej zdalnej sesji Rady
Gminy Ozorków podjęte zostały trzy uchwały, wszystkie o charakterze okołobudżetowym. Pierwsza z nich
zmieniała tegoroczny budżet
Gminy Ozorków. Zmiany
dotyczyły zapisu klasyfikacji przychodów dotyczących

niewykorzystanych środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych
związanych ze szczególnymi
zasadami wykonania budżetu określonymi w ustawie
o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Następstwem przyjęcia powyższej uchwały było
procedowanie uchwały zmieniającej budżet Gminy Ozorków na rok 2020. Radni przegłosowali dokonanie zmian
w planie dochodów i wydatków, a także w wykazie zadań
majątkowych oraz wysokości

wydatków na poszczególne
zadania na 2020 rok, gdzie
m.in. zwiększono środki na
przebudowę drogi gminnej Nr
120129E w Maszkowicach.
Ostatnią uchwałą przyjętą
przez radnych była uchwała zmieniająca wieloletnią
prognozę finansowa Gminy
Ozorków na lata 2020-2033.
* * *
Przypominamy, że szczegółowy wykaz uchwał oraz
ich treść dostępne są na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ozorków
w zakładce: Prawo Gminne/
Uchwały.
/Red./
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ARiMR: ponad
pół miliona wniosków
o dopłaty bezpośrednie
W tym roku rolnicy po raz trzeci przez internet
składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich
i obszarowych z PROW. Do środy 29 kwietnia
do ARiMR wpłynęło ich ponad pół miliona.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję
o przedłużeniu do 15 czerwca 2020 r. terminu składania
wniosków.
W ubiegłym roku o dopłaty bezpośrednie i obszarowe PROW wnioskowało ponad 1,3 mln rolników.
W obecnej kampanii, do środy 29 kwietnia do ARiMR
wpłynęło 529 tys. wniosków. W tym roku wnioski
o dopłaty rolnicy będą mogli
składać do 15 czerwca 2020
r. Dotyczy to płatności bezpośrednich oraz obszarowych
z PROW (w ramach działań:
rolno-środowiskowo-klimatycznego, rolnictwo ekologiczne, dobrostan zwierząt
oraz płatności ONW i premii
zalesieniowej).
Utrzymana została także
możliwość złożenia papierowego oświadczenia potwierdzającego brak zmian
w stosunku do wniosku z roku
poprzedniego. I w tym przypadku rolnicy dostali więcej
czasu na dostarczenie dokumentów. Z powodu epidemii
koronawirusa, zgodnie z zapisami ustawy o COVID-19,
oświadczenia można składać
w terminie 15 dni kalendarzowych po odwołaniu epidemii
(stanu zagrożenia epidemicznego), ale nie później niż do
ostatniego dnia składania
wniosków o przyznanie płatności, czyli do 15 czerwca
2020 r. Do środy 29 kwietnia
do Agencji wpłynęło 180 tys.
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oświadczeń potwierdzających
brak zmian w 2020 r. w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego
w roku 2019.
Wnioski i oświadczenia
będzie można składać również
po 15 czerwca 2020 r., z tym,
że za każdy dzień roboczy

opóźnienia (do 10 lipca 2020
r.) należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc.
Oświadczenia można
obecnie przekazywać do biur
powiatowych ARiMR w następujący sposób: wysłać je
pocztą, złożyć poprzez platformę ePUAP lub przesłać
zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną na adres
mailowy biura powiatowego
(dostępne na www.arimr.gov.
pl w zakładce kontakt/adresy
e-mail biur powiatowych),
a oryginał dostarczyć w terminie późniejszym. Dokumenty
można również pozostawić

w udostępnionych przy wejściach do biur powiatowych
wrzutniach. Jest jeszcze
inna dostępna ścieżka: rolnicy uprawnieni do złożenia
oświadczenia mogą zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i wysłać wniosek przez
internet.
Rolnicy, którzy mają techniczne problemy z wypełnieniem wniosku mogą kontaktować się telefonicznie z biurami
powiatowymi ARiMR (www.
arimr.gov.pl zakładka kontakt) lub pod bezpłatnym numerem infolinii 800 38 00 84.
Biuro Prasowe ARiMR
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Od 5 maja 2020 r. biblioteki otwarte!
W związku ze zniesieniem zakazu prowadzenia działalności bibliotecznej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt. 2
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r., w porozumieniu z organem prowadzącym, po
konsultacji z Powiatową Stacją-Epidemiologiczną w Zgierzu, kierownik biblioteki Barbara Manista podjęła decyzję
o częściowym otwarciu od dnia 5 maja 2020 r. dla czytelników: Gminnej Biblioteki Publicznej w Leśmierzu oraz
filii bibliotecznych w Pełczyskach i Sokolnikach-Lesie.
Dla czytelników uruchamia się tylko wypożyczalnie,
wyłącznie w zakresie wypożyczeń i zwrotów książek. Nadal

nie będą prowadzone żadne
formy działalności kulturalnej,
literackiej, edukacyjnej, itp.
z udziałem czytelników.

Pracownicy i czytelnicy
powinni stosować się do zasad
profilaktycznych przedstawionych i aktualizowanych przez

Główny Inspektorat Sanitarny
i Ministerstwo Zdrowia.
Barbara Manista
Kierownik Gminnej Biblioteki
Publicznej w Leśmierzu
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Wyjątkowa numeracja posesji
Rzadko spotykany sposób znakowania dodatkowym numerem porządkowym
swojej posesji wymyślili mieszkańcy Solcy Wielkiej, których gospodarstwo rolne
i samą zagrodę najłatwiej zapewne będzie skojarzyć wszystkim zainteresowanym
z nazwiskiem Nowakowscy. Gospodarz senior to Pan Adam Nowakowski, strażak
miejscowej jednostki OSP i miłośnik rowerowych wycieczek, natomiast córka
– obecna właścicielka posiadłości to Pani Krystyna Świderska, była sołtys tej
miejscowości.
Przywołany wcześniej
numer Ich domu umieszczony również w przydrożnym
miejscu widocznym dla prze-
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jezdnych to dość oryginalny
pomysł, któremu raczej daleko
do nowoczesności, a więc
w sam raz nadający się na tra-

dycyjną polską wieś, gdzie nie
stroni się od prostych ale trwałych i pewnych rozwiązań.
Numer został namalowany na okazałym polnym kamieniu, który wydostał się
na powierzchnię gruntów
uprawnych właścicieli i rzecz
jasna – nie znalazłby tam
innego przeznaczenia, co Pan
Adam z przekonaniem i zadowoleniem relacjonuje. Fantazja gospodarza przywiodła
ten piękny element ozdobny
w szczyt dziewiętnastowiecznej stodoły, opatrzonej rokiem budowy – 1882. Obok
umieszczono również dość
wygodną ławkę dla celów
rekreacyjnych, a może też
dla oczekujących przy usytuowanym obok przystanku
autobusowym pasażerów.
Sam kamień natomiast
– z pokaźnych rozmiarów
numerem posesji, dobrze osłonięty – z jednej strony szczytem stodoły, a z naprzeciwka
pięknym żywopłotem, świetnie się prezentuje, stwarzając
jednocześnie miły – nazwijmy
– zakątek przy drodze, jakich

już teraz niewiele na polskiej
wsi.
To tylko jeden z małych
przykładów godnych zainteresowania, które jednak powstają w głowach raczej starszego
pokolenia i oczywiście są
zazwyczaj dziełem Ich rąk.
Widać też gołym okiem, że
takie chęci i pomysły można
nazwać zjawiskiem unikatowym i dlatego potencjalni
animatorzy w zakresie takiego
właśnie upiększania swego
miejsca zamieszkania, swojej
wsi i tym samym lokalnej
przestrzeni do życia są jak najbardziej potrzebni bo przecież
tutaj nigdy miasta nie będzie.
Co prawda, osiedlają się nowi
mieszkańcy – również z miast,
lecz ich korzenie – z całym
szacunkiem – są inne i jeśli
nawet zechcą coś zrobić dla
zachowania pewnych wartości
kultury ludowej, to niejako
zanikające już pokoleniowe
i klasowe różnice przyniosą
jednak w efekcie zupełnie coś
odmiennego.
Naturalnie, najważniejsze jest czyste środowisko
i zdrowe powietrze, a warunki
życia na wsi pod wieloma
względami nie odbiegają nawet od wysokiego standardu
miejskiego i wygląda na to,
że większości mieszkańcom
to w zupełności wystarcza,
ale nie Panu Adamowi, dla
którego tradycja, historia i poszanowanie kultury przodków
są niemal na wagę złota.
Pao
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Pomoc żywnościowa
dla potrzebujących
mieszkańców
Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” działające
w Zgierzu jako organizacja pożytku publicznego pod
kierunkiem Pani Prezes Aleksandry Kapczyńskiej
współpracuje również z naszą gminą, a dokładnie
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy
Ozorków realizującym od wielu lat program „Pomoc
Żywnościowa” w ramach Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym na postawie
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej.
Z pomocy żywnościowej
korzystają często mieszkańcy gminy Ozorków znajdujący się w szczególnie
trudnej sytuacji materialnej.
Są to paczki żywnościowe
zawierające podstawowe
produkty spożywcze, m.in.
mąkę, kaszę, ryż, olej, ser
itp., które są rozprowadzane
wśród mieszkańców zgodnie
z ustalonym według potrzeb
harmonogramem działalności
Stowarzyszenia.
27 kwietnia br. szeroką
akcję wydawania żywności
przeprowadzono w Leśmierzu
w pomieszczeniu Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska” w Ozorkowie. Podopieczni Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej sukcesywnie odbierali przez kilka
godzin niezbędne do życia,
a w Ich przypadku bardzo
potrzebne produkty żywnościowe.
Działający wspólnie z Panią Kapczyńską doświadczeni
wolontariusze Stowarzyszenia
„Pomocna Dłoń” otrzymali
w tym dniu silne wsparcie
logistyczne od druhów strażaków z jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Leśmierzu.
Na czele z wiceprezesem

Grzegorzem Grabarczykiem
i skarbnikiem Marzeną Czekalską, łączenie czworo strażaków uczestniczyło w podjętej
w tym dniu oczekiwanej akcji
w Leśmierzu, przyczyniając
się oczywiście do sprawnego jej przeprowadzenia. Do
pomocy stawili się również
– kierowca Jan Kawecki i dh
Jan Grzesik.
Przeświadczeni o potrzebie bezinteresownej pomocy na prośbę Pani Prezes
Stowarzyszenia „Pomocna
Dłoń” Aleksandry Kapczyńskiej druhowie z Leśmierza
potwierdzili swoją zdolność
do podejmowania wszelkich
akcji nazywanych często niesieniem pomocy bliźnim.
Tym razem uczestniczyli
w realizacji programu europejskiego, który zgodnie z założeniami ma przyczyniać się do
ograniczania ubóstwa poprzez
zwiększenie bezpieczeństwa
żywnościowego osób najbardziej potrzebujących, wraz
z realizacją określonych działań na rzecz włączenia społecznego z wykorzystaniem
ewentualnych możliwości
objęcia wsparciem aktywizacyjnym.
Pao
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Florian 2020
Międzynarodowy Dzień Strażaka przypadający na
dzień 4 maja, od wielu lat mobilizuje mieszkańców
oraz samych druhów ochotników do podejmowania
różnych form wdzięczności za dotychczasową
strażacką służbę i trwanie w gotowości niesienia
pomocy bliźnim.
Naturalnie, społeczność lokalna ma za co dziękować, bo
przecież to wielkie oddanie,
wysiłek i niezbędna odpowiedzialność podczas prowadzonych działań w zakresie
ochrony p.poż. Druhowie
strażacy natomiast skupiają
swe myśli wokół swego patrona św. Floriana – nieugiętego męczennika, który miał
odwagę w czasach rzymskich
położyć swe życie na ołtarzu
wiary chrześcijańskiej. Taka
postawa niezwykle odpowiada
druhom ratownikom, dla których odwaga i zdecydowanie
są nieodzowne w strażackim
działaniu.
Z oczywistych względów
tegoroczne świętowanie naszych strażaków ochotników
na okoliczność św. Floriana
przebiegało – w porównaniu
z latami minionymi – nad
wyraz skromnie i z pewnymi
ograniczeniami wynikającymi
z obowiązku przestrzegania
wprowadzonych w Polsce
środków ostrożności przed
skutkami niepożądanego kontaktu z koronawirusem. Delegacje wszystkich naszych
jednostek ochotniczych straży
pożarnych pomaszerowały do
swoich świątyń, gdzie księża
proboszczowie odprawiali
w intencji rodzin strażackich
msze święte.
Jako pierwsza – w dniu
2 maja świętowała jednostka
OSP w Leśmierzu, gdzie mszę
świętą odprawił dla druhów
strażaków ks. Paweł Pełka.
Również w tym dniu swoje
święto obchodzili strażacy
z jednostki OSP Solca Wielka,
a mszę św. w miejscowym
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kościele odprawił ks. Andrzej Borczyk. W dniu 3 maja
swoją uroczystość obchodzili
członkowie ochotniczych straży pożarnych z Czerchowa
i z Modlnej, dla których mszę
św. w modleńskiej świątyni
sprawował ks. Piotr Bratek.
Strażackie uroczystości zaszczycili swą obecnością nasi
gminni oficjele – Wójt Gminy
Ozorków Tomasz Komorowski i Prezes Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego Związku
OSP RP w Ozorkowie dh
Władysław Sobolewski.
Wszyscy kapłani w prowadzonych modlitwach akcentowali znaczenie niezwykłej
postaci – patrona wszystkich
strażaków św. Floriana jako
wzór do naśladowania, w tym
dla członków strażackich organizacji. Druhowie strażacy
z naszej gminy od lat hołdują
swemu patronowi i w roku
bieżącym niezmiennie, choć
w okrojonym składzie wszystkie poczty sztandarowe stanęły przed ołtarzami w kościołach parafialnych.
Okolicznościowe życzenia
i podziękowania wszystkim
strażakom składali w sposób
symboliczny Prezes Zarządu
Oddziału Miejsko-Gminnego
Związku OSP RP w Ozorkowie dh Władysław Sobolewski i Wójt Gminy Ozorków Tomasz Komorowski
w Leśmierzu, tj. na pierwszej
z odbytych w tym roku mszy
świętych dla strażaków.
Wśród wielu życzeń z okazji Dnia Strażaka, stosowne
słowa do wszystkich polskich
strażaków skierował Prezydent RP Andrzej Duda.

„Drodzy Strażacy Państwowej Straży Pożarnej!
Drodzy Druhny i Druhowie
Ochotniczych Straży Pożarnych!
Strażacy nazywani są Rycerzami świętego Floriana –
bo z rycerską odwagą i poświęceniem zmagają się Państwo
z zagrożeniami, ratując ludzkie życie i zdrowie. To misja,
która budzi wielki szacunek. Strażacki mundur to symbol
niezawodności, męstwa i ofiarności. Polacy wiedzą, że jest to
służba bardzo odpowiedzialna, związana z ryzykiem, wysiłkiem
i stresem, wymagająca hartu ducha, sprawności i znakomitych
umiejętności zawodowych.
Z okazji Dnia Strażaka składam Państwu serdeczne
gratulacje, podziękowania i najlepsze życzenia. W imieniu
rodaków chciałbym wyrazić Państwu ogromną wdzięczność
za niezwykle ofiarną postawę podczas walki z epidemią
koronawirusa, która dotknęła Polskę. Strażacy, obok
personelu medycznego oraz innych służb mundurowych,
stanęli na pierwszej linii tych dramatycznych zmagań. Państwa
zaangażowanie, zdecydowane działania i okazywana ludziom
solidarność mają olbrzymie znaczenie w tych trudnych dniach.
W tym roku obchodzimy 25. rocznicę utworzenia Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Państwowa Straż Pożarna
ma wielkie zasługi w powołaniu i rozwijaniu tej ważnej
struktury. Obecnie jest to jeden z lepszych tego typu systemów
na świecie. To też wyjątkowe rozwiązanie, dzięki któremu
strażacy PSP pracują ramię w ramię ze strażakami OSP.
Chciałbym, aby ten system był nadal wzmacniany poprzez
inwestycje zarówno dla państwowych, jak i ochotniczych straży.
Tym bardziej cieszę się więc z realizowanego z powodzeniem
przez rząd Programu modernizacji. Wyrazem mojego wsparcia
były również oczekiwania wobec rządu dotyczące zwiększenia
funduszy na pozyskanie wozów strażackich oraz rozwiązania
kwestii koncesji. Wystąpiłem także z propozycjami zawarcia
w tarczy antykryzysowej zapisów zapewniających ciągłość
służby strażaków ochotników w warunkach obecnego kryzysu
epidemicznego.
Z serdecznymi pozdrowieniami zwracam się do Druhen
i Druhów Ochotniczych Straży Pożarnych. Bardzo często to
właśnie strażacy z OSP są pierwsi na miejscu nieszczęśliwego
zdarzenia, niosą pomoc i wspierają kolegów zawodowców.
Nie do przecenienia jest też rola, jaką odgrywają Państwo
w swoich społecznościach. Członkowie OSP to lokalni liderzy,
oddani swoim małym ojczyznom, dbający o ich rozwój oraz
pielęgnujący ważne wartości i tradycje.
Wielokrotnie rozmawiałem z przedstawicielami ruchu
ochotniczego, także podczas moich wizyt roboczych. Jestem
głęboko zainteresowany tym, aby ta formacja, tak potrzebna
Polsce, rozwijała się również dzięki nowym rozwiązaniom
prawnosystemowym, pozwalającym w większym stopniu
sprostać wyzwaniom, jakie niesie XXI wiek.
Wszystkim polskim strażakom składam najserdeczniejsze
życzenia. W dzień strażackiego święta oddaję także hołd
poległym w akcjach, wyrażając jednocześnie wdzięczność
wszystkim, którzy na dźwięk alarmu natychmiast ruszają na
ratunek. Niech odpowiedzialna, ale jakże zaszczytna służba
pożarnicza przynosi Państwu jak najwięcej satysfakcji,
a opieka świętego Floriana niech zawsze wspiera Was i Wasze
rodziny.”
Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
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W tej dorocznej relacji
o strażackim świętowaniu nie
można pominąć informacji
o strażackich wyróżnieniach
jak medale i odznaki OSP,
które również w tym roku zostały wielu druhom przyznane,
lecz z oczywistych względów,

w tym czasie należało zaniechać ich wręczania. Na pewno
przyjdzie dogodny moment na
podziękowania za strażacką
służbę i wręczenie zasłużonym druhom przyznanych
odznak i medali.
Pao
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Sport

Kiedy wrócimy na boiska?

Zgodnie z komunikatem władz Polskiego Związku Piłki
Nożnej z dnia 7 maja br. zostały odwołane rozgrywki niższych
lig piłkarskich tj. w IV lidze i niższych klasach rozgrywkowych
oraz rozgrywki młodzieżowe prowadzone przez Wojewódzkie
Związki Piłki Nożnej we wszystkich kategoriach wiekowych,
a więc runda wiosenna sezonu 2019/2020 nie zostanie
przeprowadzona.
Według PZPN obowiązujące rozporządzenia rządowe
dotyczące epidemii COVID-19
uniemożliwiały kontynuowanie rozgrywek w zaplanowanej
pierwotnie formie, w wyniku
czego postąpiono w taki, a nie
inny sposób – zgodnie z decyzją prezesów Wojewódzkich
Związków Piłki Nożnej.
Oznacza to jednocześnie,
że lokaty poszczególnych drużyn w tabelach zostały przyjęte
z rozgrywek rundy jesiennej
i tym samym prawo do awansu
gry w wyższej klasie rozgrywkowej będzie przysługiwało
czołowym drużynom według
wyników po rozegraniu dotychczasowych kolejek w tym

sezonie. Na pewno sporo drużyn zadowoli fakt, że po sezonie 2019/2020 nie planuje się
żadnych spadków do niższych
klas rozgrywkowych.
Póki co, zanim zapadną stosowne rozstrzygnięcia w Łódzkim Związku Piłki Nożnej, nie
wiemy, jaki kształt przybiorą
grupy rozgrywkowe z udziałem naszych drużyn w sezonie
2020-2021.
Mamy nadzieje, że władze
państwowe będą mogły rychło
znosić koronawirusowe obostrzenia w sporcie, abyśmy
mogli zorganizować latem
turnieje piłkarskie jak „Puchar Wójta” oraz rozgrywki
naszych oldbojów.
Pao
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„Kawaleria – to było wojsko”
Przedruk z Gminniaka nr 49, wrzesień 1995 r. Stanisław Frątczak

Wywiad z Panem Janem Kluską,
byłym kawalerzystą z Modlnej
Stanisław Frątczak: Jest
Pan jednym z niewielu, jeśli
nie jedynym kawalerzysta
mieszkającym na terenie
gminy. W jakiej jednostce
Pan służył?
Jan Kluska: W 6 Pułku
Strzelców Konnych im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego.
S.F.: O pańskim pułku
w kawalerii śpiewano: Szósty
Strzelców w Żółkwi siedzi
i nad dolą swą się biedzi.
Czy rzeczywiście dola strzelca konnego w Żółkwi była
biedna?
J.K.: Wcale nie. Z tego
przydziału byłem ucieszony,
chociaż Żółkiew była daleko,
bo aż na kresach wschodnich.
Pociągiem jechało się tam
przez 20 godzin.
S.F.: Jaki był przebieg
Pana służby?

J.K.: W listopadzie 1938
r. zostałem z poboru wysłany do pułku. Gdy wybuchła
wojna wyruszyłem z nim na
Niemców.
S.F.: Jak Pan przyjął przydział do kawalerii?
J.K.: Od małego lubiłem
konie i zawsze chciałem służyć w kawalerii. Nigdy nie
myślałem, że będę piechurem. Kawaleria – to dopiero
było wojsko. Kawalerzysta
chodził w wysokich butach
z brzęczącymi ostrogami
i długim szynelu. Przy boku
nosił szablę, a na koniu jeździł z lancą.
S.F.: Trudno się z Panem
nie zgodzić. Jeszcze dziś słowo „kawaleria” musi w wojsku budzić jakiś szczególny
sentyment, skoro jednostka
powietrzno-desantowa, stacjonująca tuż za miedzą na-

szej gminy, dosiadająca nie
koni, lecz śmigłowców i walcząca nie szablą, ale nowoczesną bronią automatyczną,
nosi znów nazwę kawalerii,
z tym że powietrznej. A, w co
był uzbrojony strzelec konny
Jan Kluska?
J.K.: Poza szablą i lancą
miałem karabinek, ładownicę
z 90 nabojami, bagnet, łopatkę zwaną saperką i maskę
przeciwgazową. Jako celowniczy ręcznego karabinu
maszynowego, dodatkowo
nosiłem torbę z zapasowymi
nabojami.
S.F.: Czy służba w kawalerii była ciężka?
J.K.: Osobiście nie narzekam, chociaż zajęć było
sporo. Szczególnej troski
wymagał koń. Kawalerzysta po powrocie z ćwiczeń
do koszar, żeby nie wiem

Pan Jan Kluska z ulubionym koniem, tu towarzyszem prac na roli
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jak był zmęczony, musiał
zająć się najpierw koniem,
rozkulbaczyć go, wyczyścić,
nakarmić i napoić, a dopiero
potem pomyśleć o sobie.
Musiał też poza wszystkimi
ćwiczeniami, jakie miała
piechota, umieć władać lancą
i szablą, dobrze opanować
jazdę konną, musztrę, skoki
na koniu i woltyżerkę. Musiał
też poza wszystkimi ćwiczeniami, jakie miała piechota,
umieć władać lancą i szablą,
dobrze opanować jazdę konną, musztrę, skoki na koniu
i woltyżerkę.
S.F.: Z tego, co Pan powiedział rysuje się nam nieco
inny obraz kawalerii, niż ten
od święta oglądany na starych kronikach filmowych,
gdzie podczas defilad, przy
dźwiękach wspaniałych orkiestr z furkotem różnobarwnych proporców na lancach
i w błyskach szabel cwałują
z tętentem kopyt ułańskie
szwadrony. Proszę powiedzieć czym był koń dla kawalerzysty? Chyba nie tylko
środkiem transportu.
J.K.: Dla prawdziwego
kawalerzysty koń był jak
przyjaciel. Na wojnie był
towarzyszem walki. Często
jego los zależał od konia.
W bitwie ginął i odnosił rany
jak żołnierz. Koń i jeździec
stanowili jedno. Konie też
trzymały się w szwadronie
razem. Gdy były nawet rozproszone, same przybiegały
do oddziału. Umiały też wykonywać komendy podawane trąbką lub gwizdkiem.
S.F.: Czytałem kiedyś
o takiej sytuacji, że wysłużony w wojsku koń, który dożywał w „cywilu” ostatnich lat
życia, zaprzężony do wózka
mleczarza czy węglarza na
sygnał trąbki maszerującego
w pobliżu szwadronu, wyrywał się woźnicy i rozbijając
w szalonym galopie pojazd,
w samej tylko uprzęży przy-
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Państwo Jan i Marianna Kluskowie w jubileusz 60-lecia ślubu

łączał się rżąc radośnie do
kolumny kawalerii.
J.K.: Takie wypadki mogły się zdarzyć.
S.F.: W jakim szwadronie Pan służył i jakich koni
dosiadaliście?
J.K.: Służyłem w 4 szwadronie liniowym i jeździliśmy
na samych gniadych.
S.F.: Jak się nazywał pański koń i jaki szlak bojowy
wspólnie odbyliście?
J.K.: Mój koń nazywał
się Dreks. W pierwszych
dniach września przyjechaliśmy koleją pod Szadek,
a stamtąd cała Kresowa Brygada Kawalerii poszła przez
Rososzycę bronić Warty. Mój
pułk został skierowany do
wsi Popów na prawym brzegu rzeki. Czwarty szwadron,
jako zwiadowczy przeprawił
się przez bród na zachodni
brzeg. Ledwie wyjechaliśmy
z rzeki, dostaliśmy się pod
ogień niemieckich karabinów
maszynowych. Szczęściem,
że Niemcy strzelali niecelnie,
najpierw za krótko, a potem
za długo. Ale i tak straciliśmy
sześciu ludzi i kilka koni.

Niewiele brakowało, a sam
bym oberwał. Na szczęście
pocisk trafił w hełm bokiem.
Pozostawił na nim tylko małe
zagłębienie.
Niemcy dużymi siłami
przeszli rzekę i odcięli nam
drogę do pułku. Nastąpił
wtedy odwrót szwadronu
przez Poddębice, Aleksandrów i Grotniki do Ozorkowa. Do miasta wjechaliśmy
od strony Adamówka. Rotmistrz przed Nowym Rynkiem zatrzymał szwadron,
żeby dać odetchnąć ludziom
i koniom.
Jeszcze przed wieczorem
ruszyliśmy przez Strzeblew, Cedrowice do Ostrowa
na nocny postój. Tam nie
rozkulbaczając koni i nie
wypuszczając z rąk wodzy
drzemaliśmy tylko na stojąco, oparci o ściany chałup,
płoty i drzewa. Szwadron
w Ostrowie stał gdzieś tak
do północy. W ciemnościach trzymając konie za
uzdy poszliśmy pieszo przez
bagniska i mokradła do Czerchowa, a potem do folwarku
w Sokolnikach.

S.F.: W ten sposób obchodząc łukiem Ozorków
znalazł się Pan w rodzinnych
stronach.
J.K.: Z Sokolnik do Małachowic, gdzie był mój dom,
było na rzut kamieniem. Korciło mnie strasznie, żeby zobaczyć się z rodzicami i żoną,
poślubioną na tydzień przed
pójściem do wojska. Być tak
blisko i ich nie uściskać, ucałować? Rotmistrz Szeloch,
chociaż bardzo dobry był dla
żołnierzy dowódca, nawet
nie chciał słyszeć o opuszczeniu oddziału nawet na
krótko – A jak będzie rozkaz
wsiadać na koń? Niemcy są
już blisko. Prawda, że byliśmy w pełnym pogotowiu
alarmowym. Konie chociaż
wprowadzone do dworskich
stajni nie były nawet rozsiodłane, a wolno było tylko
popuścić im popręgi. A my
o krok od nich. Serce mi się
krajało z żalu. Moi najdrożsi
tak blisko, a nie wiedzą, że
ja tutaj prawie przez miedzę.
Trzeba trafu, że wśród służby folwarcznej napotykam
swego kolegę Skowrońskie-

go. Sam się zaofiarował
zawiadomić bliskich. Pędził
do Małachowic na przełaj,
na bosaka. Moi przybiegli
migiem, bez tchu zupełnie.
Rodzice, żona z koleżanką.
Ileż było radości i łez ze
szczęścia, ale zaraz i z żalu,
że za chwilę trzeba się żegnać.
Spotkanie trwało krótko.
Rozkaz na koń i z siodła
ledwie zdążyłem pomachać
ręką. Rotmistrz kłusem prowadził szwadron do Modlnej.
Jeszcze raz spojrzałem na
wzgórza z rodzinną wsią.
Gdy przejeżdżaliśmy obok
naszego kościoła, modliłem
się w duchu do naszej patronki – Matki Boskiej Modlińskiej, żeby obdarowała mnie
łaską i pozwoliła szczęśliwie
powrócić z wojny.
Od Celestynowa szwadron odbił od szosy w lewo
i przez Kotowice, Władysławów cały czas bocznymi drogami dojechaliśmy do Głowna. Stamtąd przez Łowicz,
Sochaczew do Warszawy.
S.F.: A jak Pani zapamiętała tamto spotkanie z mężem ? (pytam obecną przy
rozmowie Panią Mariannę
Kluskową).
J.K.: Była wielka radość
i niepokój, czy mąż wróci
z wojny cały i zdrowy. Bardzo się przestraszyłam, gdy
rozeszła się wiadomość, że
jeden z kawalerzystów poległ
pod Modlną. Na szczęście to
nie był mój mąż.
S.F.: Czy Pański szwadron podczas odwrotu nie był
atakowany przez Niemców?
J.K.: Tylko raz. Było
to w jakimś folwarku pod
Błoniem. Szwadron odpoczywał w dworskim parku, gdy nadleciały samoloty
i ostrzelały nas z karabinów
maszynowych. Ale przez
korony drzew spadały tylko
ścinane pociskami gałązki.
Ja z kilkoma kolegami zna-
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naszego garnizonowego miasta Żółkwi i Lwowa. Byliśmy
gdzieś pod Stanisławowem,
gdy zaczęły nas mijać całe
grupy żołnierzy bez pasów
i bez broni. Nasz major,
zastępca dowódcy 13 pułku,
utworzonego z podobnych
jak i my rozbitków, nie chciał
wierzyć, że rozbroili ich
bolszewicy. Wkrótce i my
zostaliśmy otoczeni przez
sowieckie czołgi.
S.F.: Jak wyglądało Pana
rozstanie z bronią?
J.K.: Z ciężkim sercem
kładłem swój karabin na stos.
Przedtem go pocałowałem.
S.F.: Czy strzelec konny
nie powinien się żegnać raczej z szablą?
J.K.: Szabla była przy
siodle. Zabrali mi ją Sowieci
Pan Jan Kluska
z medalem za udział
w wojnie 1939 r.
(zdjęcie sprzed końca lat 90.)

leźliśmy schronienie w polu
buraczanym. Nalot nie spowodował strat.
S.F.: Jak Was przyjęła
Warszawa?
J.K.: Pożarami i ruinami.
Zatrzymaliśmy się na krótko
na Saskiej Kępie. Zmęczone
i zgłodniałe konie, przywiązane do ulicznych drzew
skubały z nich liście. Mieszkańcy z pobliskich domów
częstowali nas tym, czym
tylko mogli. Gdy wyjeżdżaliśmy ze stolicy, sakwy były
pełne różnego prowiantu.
S.F.: Gdzie pomaszerował szwadron po opuszczeniu
Warszawy?
J.K.: Jeszcze na ulicach
Pragi przeszliśmy ciężkie
bombardowanie. Rozpadające się w gruzy kamienice
rozerwały nasz szwadron na
dwie części, które nigdy się
już nie połączyły. Ta część,
w której ja się znalazłem,
maszerowała przez Garwolin,
Lublin, Zamość, niedaleko
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już wcześniej, razem z koniem.
S.F.: Tak więc wojna się
dla Pana skończyła, a czy
chociaż raz wykonał Pan tą
sławną komendę kawaleryjską – „Lance do boju, szable
w dłoń!”
J.K.: Tylko podczas ćwiczeń. Lance w wojnie 1939
roku nie były przydatne.
Zostały porzucone jeszcze
nad Wartą. Również i szabli
nie wydobyliśmy z pochwy.
Nasz 4 szwadron nie szarżował ani razu.
S.F.: Czyli zgodnie z obowiązującym wówczas regulaminem walki kawalerii, która
miała poruszać się konno, ale
walczyć jak piechota.
Dziękuję Panu za rozmowę

Gminniak
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Drogi Pacjencie,
uprzejmie informujemy, iż od kwietnia w Ośrodku Zdrowia Sokolniki-Parcela 5 przyjmuje dermatolog dr
Witold Urban, wykonywane są badania
USG – dr Piotr Biłko.
Ponadto zapraszamy wszystkich
zainteresowanych na zapisy do poradni
rehabilitacyjnej, na teleporady do poradni ginekologicznej prowadzone przez
doktora Leszka Żytko.
Rodziców oraz opiekunów zapraszamy wraz z dziećmi na szczepienia
obowiązujące do drugiego roku życia.
Szczepienia odbywać się będą po wcześniejszym umówieniu wizyty:
Ośrodek Zdrowia
w Leśmierzu 18
tel. 42 718 05 96
e-mail-lesmierz@gzoz-ozorkow.pl
Ośrodek Zdrowia
w Solcy Wielkiej 57
tel. 42 718 63 21
e-mail-solcawielka@gzoz-ozorkow.pl
Ośrodek Zdrowia
w Sokolnikach-Parceli 5
tel. 42 710 12 24
e-mail-sokolniki@gzoz-ozorkow.pl

foto: internet

Informacja Gminnego Zespołu
Ośrodków Zdrowia Gminy Ozorków

W ośrodkach zdrowia można umawiać się również na pobranie krwi:
wtorki w godz. 800 – 930.
Jednocześnie informujemy, iż od 11
maja 2020 roku czynna jest przychodnia w Leśmierzu. Ośrodek Zdrowia

w Leśmierzu przyjmuje pacjentów
w godzinach 8.00-14.00. Zapraszamy do
odwiedzania strony internetowej www.
gzoz-ozorkow.pl, na której na bieżąco
umieszczane są wszelkie informacje.
GZOZ Gminy Ozorków

Zmiany pracy aptek w Ozorkowie
(źródło – BIP Starostwa Powiatowego w Zgierzu)
STOKROTKA – ul. Starzyńskiego 8 (informacja z dnia 4 maja 2020 r.)

Apteka STOKROTKA
w piątki i soboty – od 04.05.2020 r. do 08.09.2020 r.
będzie czynna w godzinach:
Piątek – 7:00 – 20:00.
Sobota – 7:00 – 14:00.
Wspólna – ul. Starzyńskiego 31 (informacja z dnia 8 maja 2020 r.)

Apteka WSPÓLNA
pracuje w weekendy w godzinach 7:30 – 21:00.
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