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każdego roku zarówno 
dzieci jak i dorośli z niecierp-
liwością wyczekują lata. Od-
poczynek od zajęć szkolnych 
i zasłużony urlop wszyscy 
staramy się zaplanować tak, 
by przez kolejne 12 miesięcy 
cieszyć się wspomnieniami 
letnich dni. Tegoroczne wa-
kacje, o których tak marzyli-
śmy podczas wiosennej izo-
lacji, będą różnić się od tych 
z lat ubiegłych. Na pewno nie 
będą tak beztroskie. Obowią-
zujący reżim sanitarny, a tak-
że zbierająca coraz większe 
żniwo pandemia powodują, 
że rzadziej wychodzimy do 
kina, restauracji, widujemy 
się ze znajomymi czy wy-
jeżdżamy.

Lęk przed COVID-19 
sprawia, że co chwile my-
jemy nasze ręce, a po przyj-
ściu do domu pierzemy 
materiałowe maseczki wie-
lokrotnego użytku. Niewi-
dzialny wirus sparaliżował 
nasze dotychczasowe życie 
i choć niejednokrotnie sły-
szeliśmy, że koronawirus 
wkrótce wygaśnie, prawie 
każdego dnia radio i telewi-
zja informują o nowych jego 
ogniskach, a także kolejnych 
ofiarach, które przegrały 
z nim walkę.

To, że wirus nie dotknął 
nikogo z naszych znajo-
mych czy członków rodziny, 
nie oznacza, że go nie ma, 
a my możemy żyć jakby 
pandemia, która pochłonęła 
tysiące osób, była jedynie 

wymysłem. Nie podchodźmy 
lekkomyślnie do niewidzial-
nego wroga, jakim jest ten 
nieznany wirus. Niestety 
wszyscy musimy uzbroić 
się w cierpliwość – zacho-
wać dystans, zakrywać nos 
i usta w miejscach publicz-
nych, nosić jednorazowe 
rękawiczki. Jak długo? Nikt 
z nas nie zna odpowiedzi na 
to pytanie.

Choć obawa o zdrowie 
swoje i bliskich paraliżu-
je nas wszystkich, Urząd 
Gminy Ozorków stara się 
funkcjonować w miarę nor-
malnie. Nasi pracownicy 
w godzinach pracy Urzędu 
pozostają do Państwa dys-
pozycji. Dbając o ich bezpie-
czeństwo, chciałbym prosić 
o załatwianie większości 

spraw drogą telefoniczną 
bądź mailową. Bo jeśli u któ-
regoś z pracowników zosta-
nie zdiagnozowany przy-
padek koronawirusa cały 
Urząd zostanie zamknięty, 
a wszyscy zatrudnieni pod-
dani kwarantannie. Kto wte-
dy wydawać będzie decyzje, 
zaświadczenia, realizować 
inwestycje? 

Podobna sytuacja ma 
miejsce w Gminnym Ze-
spole Ośrodków Zdrowia 
Gminy Ozorków, o czym 
piszemy na str. 7. Wiem, że 
większość z Państwa zamiast 
wizyt przez telefon, wolała-
by skonsultować swoje prob-
lemy zdrowotne z lekarzem 
patrząc mu prosto w oczy, 
niestety, aby nie powtórzył 
się scenariusz z Ośrodka 

Zdrowia w Leśmierzu, który 
został zamknięty, gdy u jed-
nego z pacjentów wyszedł 
dodatni wynik zakażenia 
koronawirusem, musimy za-
akceptować obecny sposób 
leczenia pacjentów narzu-
cony przez służby sanitarno-
-epidemiologiczne.

Mam nadzieję, że przy-
toczone przeze mnie czarne 
scenariusze nigdy się nie 
sprawdzą, a zapowiadana na 
jesień druga faza zachorowań 
nie nadejdzie, a my za jakiś 
czas pandemię będziemy pa-
miętać jako zdarzenie, które 
tylko chwilowo wywróciło 
nasze życie do góry nogami.

Pozdrawiam serdecznie

Tomasz Komorowski
Wójt Gminy Ozorków
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NOWY 

KONKURS GMINNIAKA!
Zapraszamy miłych czytelników do udziału w kolejnym 

konkursie naszej gazety. Należy zbierać publikowane w ko-
lejnych wydaniach „Gminniaka” kupony. Zamieszczamy 
pierwszy  kupon konkursowy. Następne informacje - w ko-
lejnych wydaniach gazety.

ZAPRASZAMY!

Wnioski o zwrot podatku 
składać należy w terminie od  
1 sierpnia 2020 r. do 31 sierp-
nia 2020 r. (pokój nr 20 pn., 
śr., czw. 8.00 – 15.00; wt. 
8.00-16.00; pt. 8.00-14.00).

Do wniosku należy do-
łączyć faktury VAT (lub ich 
kopie) za olej napędowy zaku-
piony w okresie: od 1 lutego 
2020 r. do 31 lipca 2020 r., 
a w przypadku ubiegania się 

przez producenta rolnego 
także o zwrot podatku w od-
niesieniu do bydła, dokument 
(lub jego kopię) wydany przez 
kierownika biura powiato-
wego ARiMR, zawierający 
informację o liczbie dużych 
jednostek przeliczeniowych 
bydła będącego w posiadaniu 
producenta. 

Urząd Gminy 
Ozorków

Zwrot podatku 
akcyzowego 
za olej napędowy

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

– Przedmiotem robót 
w Sokolnikach-Parceli była 
naprawa dachu. Prace polega-
ły na wzmocnieniu konstrukcji 
dachu w osłabionych miej-
scach, wyrównaniu dachu pod 
poszycie z blachy, położeniu 
blachy trapezowej w ilości 
260 m2, a także wykonaniu 
obróbek narynnowych i kale-
nic. Koszt inwestycji wyniósł 
31 242,00 zł – wyjaśnia Wójt 
Gminy Ozorków Tomasz Ko-
morowski.

Prace modernizacyjne bu-
dynku w Solcy Wielkiej 49 
objęły skucie uszkodzonego 

tynku, naprawę ubytków, 
malowanie elewacji, wymianę 
orynnowania, zamontowa-
nie 7 okien PCV, wymianę 
drzwi wejściowych, wyko-
nanie opaski wokół budynku 
i schodów z kostki brukowej, 
a także malowanie komina. 
Zadanie zamknęło się w kwo-
cie 39 000,00 zł.

Za obydwie inwestycje 
odpowiedzialna była firma 
„Danetpil” Grzegorz Zieliń-
ski z Lubiankowa. Powyższe 
zadania sfinansowane zostały 
z budżetu Gminy Ozorków. 

/Red./

Remonty budynków komunalnych
Pomimo trwającej pandemii koronawirusa 
realizacja inwestycji gminnych nie zwalnia. 
Wzorem lat ubiegłych, w sezonie wiosenno-
letnim przystąpiono do prac modernizacyjnych 
w kolejnych budynkach komunalnych na terenie 
gminy Ozorków. Tym razem roboty dotyczyły 
budynków w Sokolnikach-Parceli 7 oraz Solcy 
Wielkiej 49, działka nr 336. Koszt obydwu zadań 
wyniósł ponad 70 000,00 zł. 
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Pierwszym punktem ob-
rad była debata nad raportem 
o stanie Gminy Ozorków za 
2019 roku, zawierającym 
opis działań realizowanych 
przez władze samorządowe 
w roku poprzednim, a także 
realizacji polityk, programów 
i strategii oraz uchwał Rady 
Gminy podjętych w roku 
ubiegłym. Po rozpatrzeniu 
i zakończeniu debaty radni 
stwierdzili, że działania rea-
lizowane przez Wójta Gminy 
Ozorków przyczyniają się do 
rozwoju gminy, polepszając 
tym samym jakość życia 
jego mieszkańców, i udzielili 
Wójtowi Gminy Ozorków 
wotum zaufania. Zachęcamy 
do zapoznania się z treścią 
dokumentu, który dostępny 

jest na stronie Biuletynu In-
formacji Publicznej Urzędu 
Gminy Ozorków w zakładce: 
Informacje/Raport o stanie 
Gminy Ozorków. 

Kolejny punkt obrad sta-
nowiło podjęcie jedenastu 
uchwał. Pierwsza z nich 
dotyczyła zatwierdzenia 
sprawozdania z wykonania 
budżetu Gminy Ozorków 
i sprawozdania finansowe-
go za 2019 rok, a następ-
na udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy Ozorków. 
Wzorem lat ubiegłych, tak 
i teraz nie było zaskoczenia. 
Wójt Gminy Ozorków To-
masz Komorowski głosami 
„za” wszystkich zgromadzo-
nych na sesji radnych otrzy-
mał absolutorium (więcej na 

ten temat piszemy na str. 6).
Trzecia podjęta na ab-

solutoryjnej sesji uchwała 
miała charakter zmieniający 
Uchwałę Nr XXIV/200/20 
Rady Gminy Ozorków z dnia 
31 marca 2020 r. w sprawie 
przyjęcia Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomny-
mi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt na terenie 
Gminy Ozorków w roku 
2020. Nowe brzmienie uzy-
skał m.in. załącznik numer 
1 do Uchwały stanowiący 
Regulamin zakupu i bez-
płatnego wydawania karmy 
dla kotów wolno żyjących 
w okresie jesienno-zimowym 
na terenie Gminy Ozorków. 

W wyniku wyboru no-
wego sołtysa wsi Parzyce 
– pana Jana Miksy, zmianie 
uległy dwie kolejne uchwały 
– czwarta i piąta: Uchwała 
w sprawie poboru w drodze 
inkasa opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komu-
nalnymi na terenie Gminy 
Ozorków oraz wyznaczenia 
inkasentów i określenia wy-
sokości wynagrodzenia za 

inkaso oraz Uchwała w spra-
wie poboru w drodze inkasa 
podatku rolnego, leśnego, 
od nieruchomości oraz zasad 
wynagradzania za inkaso na 
terenie sołectw i Osiedla So-
kolniki-Las. W załącznikach 
do obydwu aktów prawnych 
w wierszach dotyczący so-
łectwa Parzyce dodano imię 
i nazwisko nowego sołtysa 
Parzyc – pana Jana Miksy.

Następnie radni podję-
li akt prawny zmieniający 
uchwałę w sprawie przy-
stąpienia do sporządze-
nia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmen-
tów Gminy Ozorków, m.in. 
zmiana dotyczyła granic 
obszaru objętego projektem 
planu poprzez wyłączenie 
z ww. obszaru terenów: ob-
szaru Natura 2000 Słone 
Łąki w Pełczyskach, obszaru 
objętego MPZP obrębu Śliw-
niki oraz obszaru objętego 
MPZP fragmentu obrębu 
Solca Mała oraz fragmentu 
obrębu Solca Wielka. 

Przypomnijmy, 8 sierpnia 
2019 r. radni podjęli uchwa-
łę w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany 
MPZP fragmentów Gminy 
Ozorków. Obecnie projekt 
jest w trakcie procedury pla-
nistycznej, w trakcie której 
Rada Gminy Ozorków przy-
jęła dwa plany miejscowe: 
obrębu Śliwniki oraz obrębu 
Solca Mała oraz fragmentu 
obrębu Solca Wielka, dla 
których realizacja podjętej 
uchwały w sprawie spo-
rządzenia zmiany MPZP 
byłaby bezzasadna. Ponadto 
w trakcie uzyskiwania opinii 
i uzgodnień, organ ochrony 
przyrody odmówił uzgodnie-
nia ze względu na lokalizację 
obszaru Natura 2000 Słone 

Echa czerwcowej sesji Rady Gminy Ozorków
XXVIII sesja Rady Gminy Ozorków, która odbyła 
się 25 czerwca br. w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Leśmierzu, miała uroczysty charakter z uwagi 
na udzielane podczas niej Wójtowi Gminy Ozorków 
absolutorium. Salę przystrojono biało-czerwoną flagą 
Rzeczypospolitej Polskiej, a w centralnym miejscu 
sceny zawisło polskie godło. Zapraszamy na relację 
z ostatniego posiedzenia Rady Gminy Ozorków. 
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Łąki w Pełczyskach, a mając 
na uwadze, iż projekt planu 
dotyczy wyłącznie części 
tekstowej nie jest możliwe 
spełnienie wszystkich wa-
runków przedstawionych 
przez Regionalnego Dyrek-
tora Ochrony Środowiska 
w Łodzi. 

Kolejne dwa akty prawe 
– siódmy i ósmy – miały 
także charakter zmieniają-
cy. Dotyczyły one uchwał: 
Nr XXVII/214/20 z dn. 
28 maja 2020 r. w spra-
wie pozostawienia petycji 
bez rozpatrzenia oraz Nr 
XXVII/2015/20 z dnia 28 
maja 2020 r. w sprawie roz-
patrzenia petycji w zakresie 
zmiany przepisów prawa 
miejscowego. W obydwu 
przypadkach §2 otrzymał 
brzmienie: „Zobowiązuje 

Pożarnej w Łodzi z przezna-
czeniem na „zakup zestawu 
węży do urządzenia hydrau-
licznego” dla JRG Ozorków 
PSP w Zgierzu. 

Dwa ostatnie akty praw-
ne procedowane podczas 
czerwcowej sesji miały 
charakter okołobudżetowy. 
Pierwszy z nich dotyczył 
zmian w planie dochodów 
i wydatków, a także w Wy-
kazie zadań majątkowych 
(inwestycyjnych) oraz Wy-
kazie planowanych rezerw 
w tegorocznym budżecie 
Gminy Ozorków. Przyjmu-
jąc wspomnianą uchwałę 

się Przewodniczącego Rady 
Gminy Ozorków do przesła-
nia zawiadomienia o sposo-
bie załatwienia sprawy”. 

Dziewiąta przegłosowa-
na przez radnych uchwała 
związana była z przekaza-
niem środków finansowych 
na Wojewódzki Fundusz 
Wsparcia Państwowej Straży 
Pożarnej w Łodzi z przezna-
czeniem na zakup „pompy 
do wody brudnej” dla JRG 
Ozorków Państwowej Straży 
Pożarnej w Zgierzu. W myśl 
podjętego aktu prawnego na 
ww. cel Gmina Ozorków 
przekaże 5 000,00 zł. Tym 

radni dokonali m.in. zwięk-
szenia środków na realizację 
gminnych inwestycji, takich 
jak: montaż zdroju na sieci 
wodociągowej w Konarach, 
rozbudowa sieci wodocią-
gowej w Helenowie i So-
kolnikach-Parceli, moderni-
zacja istniejących poboczy 
drogi gminnej nr 120121E 
w Sokolnikach-Parceli, prze-
budowa drogi gminnej nr 
120131E w Sokolnikach-
-Lesie, ul. Konopnickiej czy 
przebudowa drogi wewnętrz-
nej relacji Borszyn-Tkaczew. 

Ostatnią uchwałą przyjętą 
przez radnych była uchwa-
ła zmieniająca wieloletnią 
prognozę finansowa Gminy 
Ozorków na lata 2020-2033. 

*     *     *
Szczegółowy wykaz 

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

/Red./

samym traci moc uchwała Nr 
XXVII/220/20 Rady Gminy 
Ozorków z dnia 28 maja 
2020 r. w sprawie przeka-
zania środków finansowych 
na Wojewódzki Fundusz 
Wsparcia Państwowej Straży 
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Czerwcowa sesja roz-
poczęła się od debaty nad 
Raportem o stanie Gminy 
Ozorków, po zakończeniu 
której wójt otrzymał wotum 
zaufania, następnie po przed-
stawionej pozytywnej opinii 
RIO z wykonania budżetu 
Gminy Ozorków za 2019 
r., pozytywnej opinii Komi-
sji Rewizyjnej Rady Gmi-
ny i przyjętym sprawozdaniu 
z wykonania Budżetu Gminy 

i sprawozdaniu finansowym, 
Rada Gminy Ozorków jed-
nogłośnie przyjęła uchwałę 
o udzieleniu absolutorium.

Kilka słów o budżecie
Wykonanie ubiegłorocz-

nych dochodów Gminy zosta-
ło zrealizowane na poziomie 
100,36%, a wydatków na po-
ziomie 94,55%. Wśród zreali-
zowanych w 2019 roku zadań 
znalazły się inwestycje drogo-
we. W ich ramach wykonano 
nowe nawierzchnie na łącznej 
długości 3 233 m.b. Prze-
budowano drogę gminną nr 
120122E w Sokolnikach oraz 
drogę dojazdową w Modlnej, 
zrealizowano remont drogi 
gminnej nr 120110E Dybów-
ka – Małachowice Kolonia, 
wybudowano chodnik w pasie 
drogi powiatowej nr 2513E 
w Maszkowicach, przebu-
dowano także drogi gminne 
w miejscowościach: Konary, 
Skromnica – Borszyn, a tak-
że wykonano modernizację 
przepustu drogowego w Solcy 
Wielkiej. 

W 2019 roku powstało 41 

nowych punktów oświetlenia 
ulicznego, m.in. w Aleksan-
drii, Ostrowie, Sokolnikach-
-Lesie (ul. Narutowicza i ul. 
Literacka), Cedrowicach, Ka-
tarzynowie (ul. Jałowcowa), 
Sokolnikach (ul. Wrzosowa), 
Sierpowie.

W obszarze infrastruktury 
wodociągowo-kanalizacyjnej 
rozbudowano sieci wodocią-
gowe: Konary-Sierpów o dłu-
gości 295 m.b. oraz w Hele-
nowie, ul. Górna o długości 
298 m.b., zmodernizowano 
Stację Uzdatniania Wody 
w Modlnej, zamontowano 
zbiornik bezodpływowy na 
nieczystości płynne w Punk-
cie Selektywnego Zbiera-
nia Odpadów Komunalnych 
w Modlnej, a także wybudo-
wano 19 przydomowych bio-
logicznych indywidualnych 
oczyszczalni ścieków. 

Do pozostałych zadań 
inwestycyjnych zaliczyć na-
leży m.in.: termomoderni-
zację Szkoły Podstawowej 
w Modlnej (ostatni III etap), 
budowę siłowni plenerowych 
w Małachowicach-Kolonii 
oraz Sokolnikach-Lesie, pla-
cu zabaw we Wróblewie, 
modernizację budynków ko-
munalnych w Skromnicy 
i Sokolnikach-Parceli. Zmo-
dernizowano także pomiesz-
czenia sanitarne w Szko-
le Podstawowej w Solcy 

Absolutorium dla Wójta Gminy Ozorków
Jednogłośne uzyskanie wotum zaufania oraz udzielenie 
absolutorium po raz kolejny stało się udziałem Wójta 
Gminy Ozorków Tomasza Komorowskiego. Podczas 
obrad XXVIII sesji Rady Gminy Ozorków, która odbyła 
się 25 czerwca br. radni nie mieli wątpliwości, jak 
zagłosować. 

Przebudowa drogi gminnej nr 120122E w Sokolnikach

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Modlnej

Modernizacja pomieszczeń 
kuchennych 

w Gminnym Przedszkolu 
w Leśmierzu

Wielkiej oraz pomieszczenia 
kuchenne w Gminnym Przed-
szkolu w Leśmierzu.

Z uwagi na pandemię CO-
VID-19 czerwcowa sesja od-
była się w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Leśmierzu. 
Po głosowaniu nad uchwałą 
o udzielenie absolutorium 

Przewodniczący Rady Gminy 
Ozorków Waldemar Szcześ-
niak złożył na ręce Wójta 
Gminy Ozorków Tomasza 
Komorowskiego kwiaty jako 
podziękowanie dla wójta 
i pracowników za realizację 
zaplanowanych zadań. 

/Red./
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– Przy zastosowaniu od-
powiednich środków ochrony 
indywidualnej i innych środ-
ków bezpieczeństwa personel 
GZOZ Gminy Ozorków prze-
prowadza na bieżąco szcze-
pienia dzieci zdrowych oraz 
przyjmuje pacjentów, którzy 
ze względu na swój stan zdro-
wia wymagają udzielenia 
natychmiastowej pomocy 
medycznej – informuje dy-
rektor GZOZ Gminy Ozorków 
lek. med. Małgorzata Dudek-
-Żytko. 

Przywrócona została także 
bezpośrednia obsługa pacjen-
tów w dziale rehabilitacji 
(w tym zabiegi oraz konsulta-
cje lekarza rehabilitacji), sto-
matologii oraz w punkcie po-
brania badań laboratoryjnych. 
Pacjenci przyjmowani są także 
w poradniach: ginekologicz-

nej, dermatologicznej, a po-
nadto stale wykonywane są 
badania diagnostyczne USG. 

– W zakresie pozostałej 
specjalistyki podejmowane są 
starania w celu przywrócenia 

bezpośredniej obsługi Pa-
cjentów, jednakże tam, gdzie 
nie jest to możliwe, na chwilę 
obecną prowadzimy porady 
zdalne i niezmiennie pozosta-
jemy do Państwa dyspozycji 
– wyjaśnia dyrektor GZOZ 
Gminy Ozorków lek. med. 
Małgorzata Dudek-Żytko.

Podkreślić należy, że za-
mysłem wprowadzenie re-
strykcyjnych standardów 
epidemiologicznych było za-
pewnienia pacjentom GZOZ 
Gminy Ozorków najwyższego 

poziomu bezpieczeństwa. Dy-
rekcja GZOZ Gminy Ozorków 
oraz władze Gminy Ozorków 
w pełni rozumieją postulaty 
mieszkańców dotyczące po-
luzowania ograniczeń, jed-
nak do chwili opanowania 
pandemii COVID-19 jest to 
niemożliwe. 

Niestety koronawirus nie 
daje za wygraną. W Polsce 
codziennie przybywa kilkuset 
chorych (najwięcej na Śląsku, 
Mazowszu i w Łódzkiem), 
a kilkanaście osób każdego 
dnia umiera. Sytuacja na świe-
cie także nie napawa optymi-
zmem. Stany Zjednoczone 
oraz cała Ameryka Południo-
wa przeżywają apogeum za-
chorowań. Minister Zdrowia 
Łukasz Szumowski nie wy-
klucza, że znów będziemy 
musieli na ulicach zakrywać 
nos i usta maseczkami. 

Wszystkim nam pozostaje 
uzbroić się w cierpliwość. 
Lekkomyślnością byłoby 
myśleć, że koronawirus jest 
niegroźny, bo nikt z naszych 
bliskich nie zachorował. Uwa-
żajmy na siebie, w miejscach 
publicznych korzystajmy 
z maseczek i jednorazowych 
rękawiczek, bo nawet jeśli nie 
mamy objawów COVID-19, 
nie oznacza to, że nie jesteśmy 
nosicielami tego wirusa.

 – Każdy z nas chce unik-
nąć sytuacji, w której na sku-
tek zarażenia koronawirusem 
swoim zdrowiem lub życiem 
zapłaciliby nasi Pacjenci z ob-
niżoną odpornością lub cier-
piący na poważne choroby 
współistniejące. Liczymy na 
Państwa zrozumienie w tym 
trudnym czasie i pragnie-
my jednocześnie wyrazić 
wdzięczność za obdarzenie 
nas zaufaniem – dodaje dy-
rektor GZOZ Gminy Ozorków 
lek. med. Małgorzata Dudek-
-Żytko.
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Jak się leczyć w czasie pandemii?
W GZOZ Gminy Ozorków w dalszym ciągu funkcjonuje 
zaostrzony reżim sanitarny związany z pandemią 
koronawirusa, która w województwie łódzkim wciąż 
wykazuje tendencję wzrostową. Co to oznacza dla 
pacjentów? Co zrobić, gdy poczujemy się gorzej? Jak 
w bezpieczny sposób zasięgnąć porady lekarskiej – 
o tym poniżej.

– Jeśli nie będziemy przestrzegać 
reżimu sanitarnego, istnieje ryzyko 
zamknięcia Gminnego Zespołu Ośrod-
ków Zdrowia i poddania pracowników 
kwarantannie, jak miało to miejsce 
w Leśmierzu, czego za wszelką cenę 
chcemy uniknąć. W przeciwnym razie 
gdzie po poradę lekarską lub receptę 
udadzą się mieszkańcy naszej gminy? 
– zastanawia się Wójt Gminy Ozorków 
Tomasz Komorowski. 
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Obowiązek realizacji spisu nakłada na 
państwa członkowskie Unii Europejskiej 
rozporządzenie Parlamentu Europejskie-
go i Rady (UE), jak również wynika on 
z rekomendacji FAO, zawartych w do-
kumencie pn. Światowy program spisów 
rolnych rundy 2020 r. Krajową podstawą 
prawną realizacji spisu rolnego jest usta-
wa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym 
spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1728).

Wyniki spisu rolnego najlepiej opi-
sują obraz polskiego rolnictwa i służą 
władzom lokalnym do podejmowania 
trafnych strategicznych decyzji opartych 
na analizie danych. 

Spisem objęte są wszystkie gospodar-
stwa rolne w Polsce prowadzone przez:
l osoby fizyczne (w gospodarstwach 

indywidualnych) o powierzchni mi-
nimum 1 ha, bądź poniżej 1 ha użyt-
ków rolnych, w tym nieposiadające 
użytków rolnych, prowadzące działy 
specjalne produkcji rolnej lub produk-
cję rolną o skali określonej progami, 
których wielkość jest określona w za-
łączniku nr 1 do ustawy,

l osoby prawne,
l jednostki organizacyjne niemające 

osobowości prawnej.
Dane zbierane w ramach spisu będą 

dotyczyć m.in.:
l cech identyfikacyjno-adresowych 

użytkownika i jego gospodarstwa 
rolnego, 

l sprzedaży i zużycia wytworzonych 
produktów rolnych,

l struktury dochodów,
l aktywności ekonomicznej,
l sposobu użytkowania gruntów, 
l powierzchni zasiewów, nawożenia, 
l zastosowania środków ochrony roślin, 
l pogłowia zwierząt gospodarskich, 
l chowu i hodowli ryb,
l budynków gospodarskich, 
l maszyn i urządzeń rolniczych.

Rolnicy będą mogli udzielić in-
formacji o gospodarstwach rolnych 
poprzez: 
l Samospis internetowy przeprowa-

dzony za pośrednictwem interaktyw-
nej aplikacji, która będzie dostępna 
na stronie internetowej poświęconej 
spisowi;

l odpowiedzi w wywiadzie telefonicz-
nym przeprowadzanym przez rachmi-
strza telefonicznego,

l odpowiedzi w wywiadzie bezpośred-
nim przeprowadzanym przez rach-
mistrza terenowego, który odwiedzi 
gospodarstwo rolne.

Rolniku, Twoje dane 
są u nas bezpieczne!

Osoby wykonujące prace spisowe są 
obowiązane do przestrzegania tajemnicy 
statystycznej. Przed przystąpieniem do 
pracy rachmistrzowie są pouczani o isto-
cie tajemnicy statystycznej i sankcjach 
za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce 
właściwego komisarza spisowego skła-
dają pisemne przyrzeczenie następującej 
treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać 
swoje prace na rzecz statystyki publicz-
nej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką 
zawodową statystyka, a poznane w cza-
sie ich wykonywania dane jednostkowe 
zachowam w tajemnicy wobec osób 
trzecich.” 

Więcej informacji na stronie http://
spisrolny.gov.pl   

Powszechny Spis Rolny 2020
Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 
listopada 2020 r. na terenie całego kraju, według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r. Udział 
w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do 
udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.
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W związku z pandemią 
i wytycznymi Minister-
stwa Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego dzia-
łalność wielu instytucji, 
również Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Leśmierzu 
została znacząco ograni-
czona. Wszystkie zajęcia, 

Co słychać w GOK?
próby zespołów, działal-
ność świetlic oraz imprezy 
plenerowe organizowane 
przez nasz ośrodek zostały 
zawieszone do odwołania. 

Chcąc pozostać z Pań-
stwem w kontakcie, chcie-
libyśmy zaproponować 
aktywność zdalną za po-

średnictwem mediów i na-
szej strony internetowej, 
gdzie regularnie będziemy 
zamieszczać materiały 
promujące Nasza Gmi-
nę, twórczość artystyczną 
kapel, zespołów, a tak-
że zapraszać do udziału 
w organizowanych przez 

nas konkursach, poleca-
jąc i promując przy tym 
warte uwagi wydarzenia, 
miejsca, filmy i spektakle.

Mamy nadzieje, że 
wkrótce będziemy mo-
gli zaprosić Państwa do 
GOK-u, tymczasem za-
chęcamy do wspólnej za-
bawy i skorzystania z na-
szej wirtualnej oferty.

Gminny Ośrodek 
Kultury w Leśmierzu
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Mąż jest w ciągu już trzeci tydzień. 
Nie wiadomo, kiedy będzie mógł wró-
cić do pracy i czy w ogóle będzie do 
czego wracać, bo właściciel stolarni 
stwierdził, że jest na skraju bankructwa 
– mówi pani Ewa. Dodaje, że na powrót 
męża do aktywności zawodowej bardzo 
liczy nie tylko ze względów ekonomicz-
nych. Praca pozwala Andrzejowi w mia-
rę trzymać nałóg w ryzach – nawet jeśli 
wieczorem się napije, rano musi wstać, 
ubrać się, pokazać ludziom. A w czasie 
epidemii? Zmusza się do wyjścia tylko, 
jeśli kończy mu się alkohol.

Andrzej od lat zmaga się z chorobą 
alkoholową – z różnymi skutkami. Jeśli 
chodzi na terapię, uczestniczy w mityn-
gach, zdarzają się dłuższe okresy absty-
nencji. Jednak wystarczy iskra zapalna: 
problemy finansowe, śmierć jego ojca 
i Andrzej zupełnie się zapada. Zdarzało 
się już, że pani Ewa dzwoniła do szefa 
i tłumaczyła nieobecność męża w pracy 
rozstrojem żołądka czy pilną potrzebą 
zawiezienia teściowej do lekarza.

Obecna sytuacja jest dla rodziny 
szczególnie trudna (Ewa i Andrzej mają 

troję dzieci). Adaś jest jeszcze mały – 
biega po całym domu i przeszkadza Asi 
(8 lat) oraz Pawełkowi (12 lat) w do-
mowych lekcjach. Pani Ewa wychodzi 
do pracy w pobliskim sklepie. Dziećmi 
wówczas opiekuje się babcia, a zamro-
czony od kilkunastu dni ojciec praktycz-
nie nie wychodzi ze swojego pokoju, 
gdzie pije bez kontroli. Czas pandemii 
wyzwolił podobne dramaty w wielu 
polskich rodzinach. Niepewność, brak 
pracy i strach wpędzają w sidła nałogu 
osoby, które wcześniej jakoś sobie 
z nim radziły. Rodziny z problemem 
alkoholowym mogą jednak znaleźć 
pomoc nawet w czasie koronawirusa.

Pandemia oraz problemy z nią 
związane mogą zaostrzać i uwypuklać 
problem nadużywania alkoholu przez 
osoby bliskie. Mimo oczywistych 
zmian podyktowanych obecną sytuacją  
instytucje świadczące pomoc rodzinie 
z problemem alkoholowym funkcjonują 
i można się do nich zwrócić z prośbą 
o rozmowę czy poradę – mówi Jolanta 
Terlikowska, kierownik Działu do 
Spraw Rodziny i Młodzieży Państwo-

wej Agencji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych.

Osoby, które nie korzystały wcześ-
niej z usług poradni terapii uzależnienia 
od alkoholu z powodu picia bliskiej 
osoby, mogą skontaktować się z porad-
nią w Ozorkowie ul. Wigury 1. Telefo-
nicznie uzyskają informację na temat 
możliwości umówienia wizyty oraz jej 
formy. Dane teleadresowe placówek 
leczenia uzależnień można znaleźć 
pod adresem: http://parpa.pl/index.php/
placowki-lecznictwa. 

Ci, którzy przed wybu-
chem epidemii rozpoczęli 
terapię współuzależnienia 
w poradni, mają możliwość 
jej kontynuowania. W związ-
ku z ograniczeniami zalecane 
są rozmowy online lub telefo-
niczne. Szczegóły można uzy-
skać, kontaktując się z Gmin-
ną Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
przy Urzędzie Gminy Ozor-
ków, Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej Gminy 
Ozorków oraz z Poradnią 
Leczenia Uzależnień w Ozor-
kowie ul. Wigury 1.

Rozwiązaniem jest także 
kontakt z lokalnym punktem 
informacyjno-konsultacyj-
nym, który działa w Leśmie-
rzu. Pracownicy poinformują 
o możliwych i dostępnych 
aktualnie formach wsparcia. 

Źródło: materiały opracowane 
przez Instytut Łukasiewicza 

na zlecenie Państwowej Agencji 
Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych
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Izolacja stała się koszmarem – dramat 
rodzin z problemem alkoholowym. 
Gdzie szukać wsparcia?
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Na podstawie składanych wnio-
sków rozpatrywanych przez powołaną 
w tym celu komisję, Wójt Gminy 
Ozorków Tomasz Komorowski przy-
znał nagrody i wyróżnienia uzdolnio-
nym młodzieńcom – zawodnikom 
w swoich dyscyplinach sportu. Nagro-
dy pieniężne przewidziane w stosow-
nym regulaminie zostały przyznane 
następująco:
l 600,00 zł dla Szymona Pobrotyna 

(uprawia minisiatkówkę),
l 600,00 zł dla Maksymiliana Woj-

tery (uprawia karate),
l 400,00 zł dla Wojciecha Wankie-

wicza (uprawia karate).
Oto krótkie opisy dokonań sporto-

wych wyróżnionych osób:
Szymon Pobrotyn – zam. w Os-

trowie, od najmłodszych lat uprawia 

minisiatkówkę (kategoria trójek 
chłopców). Dzięki nabytym umie-
jętnościom i systematycznym ćwi-
czeniom stał się zawodnikiem dru-
żyny młodzieżowej MKS BZURA 
Ozorków, gdzie jest wyróżniającym 
się zawodnikiem MKS w swojej ka-
tegorii wiekowej. Podchodzi bardzo 
sumiennie do treningów, jest przy tym 
osobą koleżeńską i chętną do pracy 
dla innych. W ocenie kierownictwa 
klubu – warunki fizyczne Szymona 
połączone z pracowitością pozwalają 
mieć nadzieję na dalsze sukcesy tego 
młodego zawodnika.

 Największe osiągnięcia Szymona 
Pobrotyna:
l I miejsce – mistrzostwa Wo- 

jewództwa Łódzkiego – 27.04.2019 
roku,

l I miejsce – Kinder Sport Woje-
wództwo Łódzkie – 17.05.2019 r.,

l V miejsce – Kinder Sport – Mi-
strzostwa Polski, Zabrze – 24-26. 
2019 r.,

l I miejsce – zwycięstwa w ogólno-
polskich turniejach – Bydgoszcz, 
Kraków, Rawa Mazowiecka, 
Nowy Dwór Mazowiecki.
Maksymilian Wojtera – zam. 

w Sokolnikach-Lesie, sportową pasję 
umożliwia mu realizować Ozorkow-
ski Klub Karate. Od dziecka uprawia 
karate tradycyjne i regularnie trenuje 
4 razy w tygodniu. W oczach swoich 
trenerów zrobił w roku 2019 duży 
progres swoich umiejętności. Star-
tuje w zawodach wojewódzkich, 
ogólnopolskich i międzynarodowych. 
Potwierdzeniem jego poziomu sporto-

Nagrody Wójta Gminy Ozorków 
za osiągnięcia sportowe

Trzej młodzi sportowcy z terenu gminy Ozorków zostali uhonorowani za wybitne osiągnięcia w między-
narodowym, krajowym, wojewódzkim, lub powiatowym współzawodnictwie sportowym w roku 2019. 
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wego jest medal zdobyty na mistrzo-
stwach świata.

Największe osiągnięcia Maksymi-
liana Wojtery:
l II miejsce na II Mistrzostwach 

Świata Dzieci w Karate Tradycyj-
nym – 10.11.2019 r. Brno (Czechy), 

l I miejsce w zawodach Okręgo-
wej Ligi Karate Tradycyjnego – 
18.05.2019 r. Ozorków,

l wielokrotny udział w zawodach 
okręgowych i wojewódzkich 
w 2019 r.
Wojciech Wankiewicz – zam. 

w Sokolnikach-Lesie, należy do Ozor-
kowskiego Klubu Karate. Uprawia 
systematycznie ulubioną dyscyplinę 
sportu – karate tradycyjne. W tak mło-
dym wieku już zyskał pozytywną opi-
nię swojego klubu – jest zawodnikiem 
bardzo zaangażowanym w zajęcia, 
trenuje regularnie 4-5 razy w tygo-
dniu robiąc systematyczne postępy. 
Startuje w zawodach sportowych od 
szczebla regionalnego do międzynaro-
dowego tocząc wyrównane pojedynki.

Największe osiągnięcia Wojciecha 
Wankiewicza:
l II miejsce na XIX Ogólnopolskim 

Pucharze Dzieci w Tradycyjnym 
Karate-DO, 15.06.2019 r. – Wroc-
ław,

l udział w reprezentacji w II Mi-
strzostwach Świata Dzieci w Ka-
rate Tradycyjnym, 10.11.2019 r. 
– Brno,

l udział  w Międzywojewódz-
kich Mistrzostwach Młodzików, 
18.05.2019 r. Ozorków,

l udział w zawodach Okręgowej 
Ligi Karate – Ozorków (19.10. 
i 16.11.2019 r.).
Wręczenie nagród miało miejsce 

w Urzędzie Gminy Ozorków w dniu 
26 czerwca br. Oprócz nagród pienięż-
nych były też wyróżnienia – trofea 
sportowe w postaci statuetek szkla-
nych. Zastępca Wójta Marian Lemań-
ski wręczał nagrody i wyróżnienia 
w imieniu Wójta Gminy Ozorków 
Tomasza Komorowskiego. Gratuluje-
my wszystkim wyróżnionym sportow-
com i życzymy kolejnych sukcesów 
w sporcie.                                        Pao
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Zarząd Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi z dniem 1 lipca 2020 
r. ogłosił nabór wniosków 
dla Programu Priorytetowego 
„Moja Woda”. Będzie on 
realizowany w latach 2020-
2024. Jego budżet wyniesie 
100 mln zł. 

O dotację w kwocie do 
5 000,00 zł mogą ubiegać 
się osoby fizyczne będące 
właścicielami lub współwłaś-
cicielami nieruchomości, na 
której znajduje się budynek 
mieszkalny jednorodzinny. 
Środki przeznaczyć można 

na przedsięwzięcia, które do-
prowadzą do zatrzymywania 
wody opadowej w obrębie 
nieruchomości objętej przed-
sięwzięciem, w efekcie czego 
wody opadowe lub roztopowe 
z nieruchomości nie będą 
odprowadzane poza jej teren 
(np. do kanalizacji bytowo-
-gospodarczej, kanalizacji 
deszczowej, kanalizacji ogól-
nospławnej, rowów odwad-
niających odprowadzających 
poza teren nieruchomości, na 
tereny sąsiadujące, na ulice, 
place itp.).

Koszty kwalifikowane 
obejmują zakup, montaż, bu-

dowę oraz uruchomienie insta-
lacji takich jak:
l przewody odprowadzają-

ce wody opadowe zebra-
ne z rynien, wpustów do 
zbiornika nadziemnego; 
podziemnego, otwartego 
lub zamkniętego, szczel-
nego lub infiltracyjnego,

l instalacji  rozsączają-
cej, zbiornik retencyjny 
nadziemny, podziemny, 
otwarty lub zamknięty, 
szczelny lub infiltracyjny,

l elementy do nawadniania 
lub innego wykorzystania 
zatrzymanej wody, po-
zwalające na zagospoda-

Program Priorytetowy „Moja Woda”, 
czyli jak zabezpieczyć się przed suszą?
Klimat się zmienia. Przykład? Bezśnieżne zimy, ponad 30-stopniowe upały, wichury 
oraz susza. Ta ostatnia coraz bardziej daje nam się wszystkim we znaki. Każdy, kto 
posiada ogród cieszy się, że tegoroczne lato, choć nie należy do najcieplejszych, 
obfituje w mniejsze lub większe, ale zawsze opady deszczu, o których rok temu, a także 
podczas tegorocznej wiosny, można było tylko pomarzyć. Pomóc w podniesieniu 
poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych, w tym suszy 
ma Program Priorytetowy „Moja Woda”, którego celem jest ochrona zasobów wody 
poprzez zwiększanie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych 
oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.

rowanie wód opadowych 
lub roztopowych na tere-
nie nieruchomości objętej 
przedsięwzięciem.
Szczegółowe warunki do-

finansowania z WFOŚiGW 
w Łodzi określone są w Pro-
gramie i Regulaminie naboru 
na stronie: www.wfosigw.
lodz.pl/ w zakładce: Dla bene-
ficjentów/Programy Prioryte-
towe/ Osoby fizyczne. Pytania 
dotyczące naboru wniosków 
do Programu Priorytetowego 
„Moja Woda” można kiero-
wać pod poniższe numery 
telefonów: 42 66 34 160, 42 66 
34 159 lub mailowo na adres 
mojawoda@wfosigw.lodz.pl 

P r z y p o m i n a m y ,  ż e 
w związku z pandemią CO-
VID-19 od 16 marca 2020 r. 
Biuro WFOŚiGW w Łodzi 
pozostaje zamknięte dla 
Klientów do odwołania

Oprac. na podstawie 
informacji 

WFOŚiGW w Łodzi
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– Każda pomoc finan-
sowa jest ważna, za każdą 
dziękujemy i liczymy, że 
środki, o które będzie można 
występować prawdopodobnie 
tuż po wakacjach, wpłyną na 
nasze konto. Z pewnością zo-

staną dobrze wydatkowane, bo 
potrzeb jak zwykle jest wiele, 
a realizowane inwestycje są 
coraz bardziej kosztowne– 
mówi Wójt Gminy Ozorków 
Tomasz Komorowski.   

Urząd Gminy Ozorków

Pół miliona 
złotych dla 
gminy Ozorków
9 l ipca  br .  poseł  Marek  Matuszewski , 
wręczył Wójtowi Gminy Ozorków Tomaszowi 
Komorowskiemu  promesę na kwotę 500 000,00 
zł. Środki pochodzić będą z Funduszu Inwestycji 
Samorządowych, w ramach działania rządowej 
Tarczy dla Samorządów. 

Miłośnicy siatkówki plażowej z Leśmierza, na czele 
z Arkadiuszem Pieścikiem kontynuują tę ulubioną 
rozrywkę sportową na miejscowym boisku szkolnym. 
Odbywane treningi na piasku służą zarówno 
zdrowiu jak też przygotowaniom wysokiej formy 
do konfrontacji z innymi drużynami uprawiającymi 
siatkówkę plażową. 

Efekty już widać, bo siat-
karze z Leśmierza często wy-
grywają ze swoimi rywalami 
w tej dyscyplinie sportu. Tak 
też było na Turnieju Siat-
kówki Plażowej 27 czerwca 
br. na boisku w Leśmierzu, 
gdzie osiem drużyn walczyło 
o puchary ufundowane przez 
Wójta Gminy Ozorków. 

Leśmierzanie po rozegra-
niu zaplanowanych meczów 
okazali się zwycięzcami or-
ganizowanego przez siebie 
turnieju. W nagrodę były 
trofea sportowe oraz grillo-
wane kiełbaski przygotowane 
wspólnymi siłami organizato-
rów.                                   Pao

Turniej 
Siatkówki 
Plażowej
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We wtorek 16 czerwca 
2020 r. Prezes Stowarzysze-
nia „Helenów Bez Granic” 
– pan Łukasz Olborski oraz 
Skarbnik Stowarzyszenia pan 
Bogdan Matusiak podpisa-
li umowę z Urzędem Mar-
szałkowskim Województwa 
Łódzkiego o przyznaniu po-
mocy na realizację operacji 
pn. „Rozbudowa placu zabaw, 
budowa siłowni zewnętrznej 
oraz budowa miejsca infra-
struktury rekreacyjnej w He-
lenowie na działce nr 39” na 
łączną kwotę 87 898,00 zł.

W ramach planowanej 
inwestycji przewidziano wy-
konanie następujących ele-
mentów robót:
1. Utwardzenie terenu kost-

ką brukową, betonową, 
w obrzeżach trawniko-
wych o łącznej powierzch-
ni chodnika 220 m2 oraz 
długości krawężników 176 
m.b.

2. Rozbudowa placu zabaw 
o 3 nowe urządzenia, tj. 
huśtawka bocianie gniaz-
do, karuzela potrójna, paję-
czyna wraz z wykonaniem 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Rozbudowa placu zabaw, budowa siłowni zewnętrznej oraz budowa miejsca 
infrastruktury rekreacyjnej w Helenowie na działce nr 39” współfinansowana ze środków 
Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie „Helenów Bez 
Granic” podpisało umowę z UMWŁ
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bezpiecznej nawierzchni.
3. Budowa siłowni zewnętrz-

nej składającej się z 3 urzą-
dzeń, tj. biegacz, twister, 
narciarz.

4. Budowa ogrodzenia o dłu-
gości 149 m.b. wraz z bra-
mą oraz furtką.

5. Montaż oświetlenia terenu 
za pomocą 2 szt. lamp so-
larnych.
Zakończenie robót plano-

wane jest na koniec sierpnia 
br.

Wniosek uzyskał dofi-
nansowanie w ramach nabo-
ru nr 2/2019 – Budowa lub 
przebudowa ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej infrastruk-
tury turystycznej lub rekrea-
cyjnej lub kulturalnej w tym 
dróg, w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kiero-
wanego przez społeczność” 
w ramach działania „Wsparcie 
dla rozwoju lokalnego w ra-
mach inicjatywy LEADER” 
objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020”.

Michał Kowalski
Radny Gminy Ozorków
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Postulaty mieszkańców 
i właścicieli działek w So-
kolnikach-Lesie, którzy 
wnioskowali o powstanie 
połączenia przebiegające-
go przez tę wypoczynkową 
miejscowość spowodowa-
ły, że Wójt naszej Gmi-
ny Tomasz Komorowski 
zwrócił się do łęczyckiego 
przewoźnika o uruchomie-
nie takiej linii, co spotkało 

Z Łęczycy do Łodzi 
przez Sokolniki-Las

Petycje mieszkańców naszej gminy do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 
a także wieloletnia współpraca Gminy Ozorków 
z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej 
Łęczyca Sp. z o.o. zaowocowały powstaniem nowego 
połączenia autobusowego między Łęczycą a Łodzią 
przez m.in. Sokolniki-Las. 

się z akceptacją ze strony 
PKS Łęczyca oraz Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Łódzkiego. Ten 
ostatni odpowiedzialny jest 
za wydanie zgody w tym 
zakresie, ponieważ prze-
wozy odbywają się poza 
obszarem jednego powia-
tu, ale na obszarze jednego 
województwa. 

Na stronie obok za-

fo
to

: 
in

te
rn

et

mieszczamy obowiązu-
jący od 28 czerwca 2020 
r. rozkład jazdy dla linii 
komunikacyjnej 925012 
Łęczyca-Kania Góra-Łódź 
(przez Sokolniki). 

– Zaproponowałem 
także rozszerzenie po-
łączenia również o kurs 
w niedzielę. Przewoźnik 
przychylił się do mojej 
prośby i zwrócił się do 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Łódzkiego 
o korektę zaakceptowane-
go już nowego rozkładu 
jazdy. Obecnie czekamy 
na decyzję – wyjaśnia 
Wójt Gminy Ozorków 
Tomasz Komorowski. 

PKS Łęczyca Sp. z o.o. 
wnioskowało o zmianę 
oznaczenia kursów z Łę-
czycy do Łodzi o 17:40 
oraz z Łodzi do Łęczycy 
o 18:59 z oznaczenia „D” 
(tzn. kursuje od ponie-
działku do piątku oprócz 
świąt) na „D7” (kursuje 
od poniedziałku do piąt-
ku oprócz świąt, kursuje 
w niedzielę).

O  decyz j i  UMWŁ 
i zmianie w rozkładzie jaz-
dy wspomnianego połącze-
nia będziemy informować 
Państwa na bieżąco. 

/Red./



www.ug-ozorkow.pl

19

Gminniak



www.ug-ozorkow.plGminniak

20

Zakończenie Roku Szkolnego
Koronawirusowa rzeczywistość nie pozwoliła tym razem na organizowanie 
w tradycyjny sposób szkolnych uroczystości z okazji zakończenia nauki. 
Funkcjonowanie naszych gminnych placówek oświatowych w warunkach 
epidemii z zastosowaniem niezbędnych obostrzeń wynikających 
z panującego reżimu sanitarnego wymusiło niejako niezbędne środki 
ostrożności. 

Naturalnie, przełożyło się to na wybra-
ną formę podsumowania minionego roku 
szkolnego 2019/2020, według pomysłu 
i możliwości danej szkoły. Nie było więc 
absolwentów tańczących poloneza i wielu 
innych serdecznych zachowań zarówno 
uczniów, nauczycieli oraz rodziców dzię-
kujących sobie nawzajem za szczęśliwie 
spędzone w murach szkoły 10 miesięcy.

Dyrektorzy szkół podstawowych 
w gminie Ozorków wybrali więc opty-
malne dla swych placówek rozwiązania 
z uwzględnieniem przede wszystkim 
ósmoklasistów, którzy już po raz ostatni 
otrzymali w swojej podstawówce szkol-
ne świadectwo. Najlepszym uczniom 
przyznano „Nagrody Wójta Gminy 
Ozorków”. 

Tak się złożyło, że czołowi prymusi 
z poszczególnych podstawówek nagro-
dzeni przez Wójta to właśnie ósmoklasi-
ści, a więc absolwenci, którzy mieli swoje 
skromne uroczystości z wręczeniem świa-
dectw i w takich warunkach uhonorowano 
najlepszych uczniów kończących naukę 
z „Nagrodą Wójta”. Są nimi: 
l Seweryn Jagodziński – SP Modlna, 
l Konrad Lemański – SP Solca Wielka, 
l Dominik Jankiewicz – SP Leśmierz. 

GRATULUJEMY!
Naturalnie, w każdej placówce szkol-

nej odnotowano dziesiątki pozostałych 
– wyróżniających się uczniów, których 
nazwiska dyrektorzy naszych szkół 
przekazali redakcji. 

Najlepsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Modlnej 
Uczniowie z czerwonym paskiem, nagroda książkowa 

ufundowana przez Radę Rodziców

Uczniowie z nagrodą książkową ufundowaną 
przez Radę Rodziców (średnia powyżej 4,5)

l 4,69 Turek Malwina, klasa 5a,
l 4,67 Wojtczak Nikola, klasa 4a,
l 4,64 Dworczak Maja, klasa 7a,

l 5,54 Zarębska Julia, klasa 5b,
l 5,44 Jagodziński Seweryn, klasa 8a 

(łączna średnia ukończenia szkoły 5,62) 
– Nagroda Wójta Gminy Ozorków,

l 5,42 Malewicka Inka, klasa 5b,
l 5,36 Maszorek Weronika, klasa 7a,
l 5,31 Dominiak Jakub, klasa 5a,
l 5,25 Bernat Jagoda, klasa 4a,
l 5,25 Browarska Karina, klasa 4a,
l 5,23 Barylska Julia, klasa 5a,
l 5,23 Frątczak Jakub, klasa 5a,

l 5,17 Sadecka Maria Maja, klasa 4a,
l 5,15 Sowiński Bartłomiej, klasa 6a,
l 5,08 Baranowski Mateusz, klasa 6a,
l 5,08 Rogalski Piotr, klasa 4a,
l 5,00 Banaszek Mateusz, klasa 4a,
l 5,00 Gniadzik Sandra, klasa 7a,
l 5,00 Kluczyńska Lena, klasa 4a,
l 4,94 Rogalski Jakub, klasa 8a,
l 4,92 Biernaciak Filip, klasa 4a,
l 4,92 Kasiorkiewicz Bartosz, klasa 5b,
l 4,89 Yarema Adriana, klasa 8a,

l 4,88 Chmielewski Szymon, klasa 8a,
l 4,86 Granosik Klaudia, klasa 7a,
l 4,86 Kowalczyk Natalia, klasa 7a,
l 4,85 Błaszczyk Oskar, klasa 5b,
l 4,85 Miller Jakub, klasa 6a,
l 4,83 Osiński Kacper, klasa 8a,
l 4,79 Pilarczyk Nadia, klasa 7b,
l 4,78 Sobczak Jakub, klasa 8a,
l 4,77 Chałupnik Kacper, klasa 6a,
l 4,77 Idychowska Joanna, klasa 6a,
l 4,75 Frątczak Kacper, klasa 4a.

l 4,61 Błaszczyk Nikodem, klasa 8a,
l 4,57 Biernaciak Adam, klasa 7a,
l 4,57 Błaszczyk Angelika, klasa 7a,

l 4,57 Czerwińska Julia, klasa 7b,
l 4,57 Malek Martyna, klasa 7a,
l 4,56 Radys Wiktoria, klasa 8a,
l 4,50 Banasiak Krystian, klasa 8a.

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Modlnej bardzo serdecznie dziękują przewodniczącej 
Radzie Rodziców – pani Annie Błaszczyk oraz wszystkim Rodzicom za wsparcie organizacyjne oraz ufundowanie 
nagród na koniec roku szkolnego.
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Uczniowie Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej
z bardzo dobrymi wynikami w nauce w roku szkolnym 2019/2020

l Andrzejczak Amelia, 

l Antczak Aleksander, 

l Arkuszewski Szymon, 

l Chrobak Adam, 

l Ciecierska Julia, 

l Frątczak Dawid, 

l Gieraga Nina, 

l Grabarczyk Jakub, 

l Grabarczyk Julia, 

l Graczyk Marcel, 

l Graczyk Oliwia, 

l Grochowina Julia, 

l Jagodzińska Michalina, 

l Janicka Maja, 

l Jędrzejczak Oliwia, 

l Kacprzak Adam, 

l Kaźmierczak Maria, 

l Kicińska Kinga, 

l Kopertowska Magdalena, 

l Kowalczuk Kaja, 

l Król Maja, 

l Krysiak Mikołaj, 

l Lemański Konrad, 

l Marczak Kacper, 

l Marczak Marcel, 

l Michalak Martyna,

l Michalik Jagoda, 

l Michalik Julia, 

l Pielesiak Agata, 

l Pogorzelski Wojciech,

l Polak Justyna, 

l Rogala Angelika, 

l Ryk Krystian, 

l Sadowska Justyna, 

l Sadowska Milena, 

l Szeląg Zuzanna, 

l Śnieg Martyna, 

l Śnieg Wiktor, 

l Tomaszewska Angela, 

l Tomczak Anna, 

l Tomczewska Oliwia, 

l Walczak Nikola, 

l Walczak Wiktor, 

l Wierzbowska Julia, 

l Wójcik Róża.

Uczniowie wyróżniający się w nauce w roku szkolnym 2019/2020 
w Szkole Podstawowej im. St. Jachowicza w Leśmierzu

KLASA 1

l Bakalarz Alex, 

l Basiewicz Lena, 

l Błaszczyk Lena, 

l Ciołkowska Zofia, 

l Jaskuła Maja, 

l Kafarska Maria, 

l Sobczak Oliwia, 

l Stawicka Roksana, 

l Witczak Wiktoria, 

l Zarzycka Nadia.

KLASA 2

l Cieluch Aleksander,

l Dośpiał Aleksander, 

l Dudkiewicz Kamil,

l Grzelak Alan, 

l Łuczak Pola, 

l Marczewski Karol, 

l Marczewski Michał, 

l Mroziak Wojciech, 

l Pietruszewski Jan, 

l Pilarska Julia, 

l Rzeźniczak Aleksander, 

l Świątczak Hubert. 

KLASA 3

l Bednarek Mateusz, 

l Białecka Julia, 

l Goss Filip, 

l Jędrzejewska Alicja, 

l Kaczmarek Filip, 

l Kluska Lilianna, 

l Łuczak Hanna, 

l Majchrzak Zuzanna, 

l Marciniak Karolina, 

l Stawicka Liliana, 

l Szymańska Amelia, 

l Walczak Barbara, 

l Wiktorski Nikodem, 

l Will Dorian.

KLASA 4 

l Zawierucha Wiktoria, 

l Wróbel Natalia, 

l Bugno Faustyna, 

l Wodarczyk Natalia, 

l Adryańczyk Mateusz, 

l Artur Olejniczak. 

KLASA 5a

l Walczak Wiktoria, 

l Graczyk Julia, 

l Olczak Piotr, 

l Kaźmierczak Ewa, 

l Wiktorski Mikołaj Filip, 

l Walicki Szymon. 

KLASA 5b

l Zawierucha Kinga, 

l Potakowska Michalina, 

l Nowakowski Mikołaj, 

l Retkowska Zuzanna,

l Pietruszewski Filip, 

l Majchrzak Piotr,
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l  Majchrzak Krzysztof, 

l Kusztelak Igor,

l Zarzycki Seweryn, 

l Miszta Marcelina. 

KLASA 6

l Adryańczyk Maja, 

l Banaszewska Gabriela, 

l Kowalczyk Kinga, 

l Janczak Natalia,

l Dominiak Zuzanna, 

l Chałupnik Maria, 

l Banaszewska Daria, 

l Marczewska Alicja. 

KLASA 7

l Furmaniak Patrycja, 

l Tomczak Anna, 

l Kulesza Julita. 

KLASA 8

l Jankiewicz Dominik, 

l Florczyk Patrycja, 

l Grabarczyk Jarosław. 

Trzeba przyznać, że ta armia pry-
musów to dobra wróżba na przyszłość, 
bo przecież wysokie oceny nie biorą się 
z niczego, liczy się pracowitość, inteli-
gencja, ambicja i również dobre zacho-

wanie. Umiejętne rozwijanie tych zalet 
przyniesie niechybnie oczekiwane efekty, 
a mianowicie – sprawnie działające kadry 
pracownicze i również zaradnych przed-
siębiorców, dbających zapewne o naszą 

polską gospodarkę. Póki co, jeszcze 
przed naszymi prymusami sporo nauki, 
ale najpierw oczekiwane wakacje, bez 
których chyba żaden uczeń nie może żyć. 
Udanych wakacji...                            Pao
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O doniosłości tegorocznego cyklu 
koncertów świadczy objęcie festiwalu pa-
tronatem honorowym przez Arcybiskupa 
Metropolitę Łódzkiego ks. Grzegorza Ry-
sia i Marszałka Województwa Łódzkiego 
Grzegorza Schreibera. 

Wieloletni organizator niedzielnych 
koncertów w okresie letnim Muzyczne Lato 
w Sokolnikach-Lesie dyrektor Ryszard Jan 
Osmoliński nie zawiódł wielu miejscowych 
melomanów także w trudnym, zdominowa-
nym przez epidemię koronawirusa, roku 
zapewniając wiernej grupie miłośników 
muzyki poważnej wakacyjny relaks z ka-
meralną muzyką i śpiewem. Tym razem 
opracowany repertuar został poświęcony 
rodzinie, w nawiązaniu do 100. rocznicy 
urodzin Papieża Jana Pawła II – patrona 
rodzin. 

Przed rozpoczęciem występów, tra-
dycyjnego otwarcia dokonał proboszcz 
Parafii Matki Bożej Królowej ks. Piotr 
May-Majewski wraz z dyrektorem Ryszar-
dem Osmolińskim. Słowo o muzyce na tym 
koncercie powierzono łódzkiemu prezen-
terowi Witoldowi Paprockiemu, natomiast 
pierwszymi wykonawcami tego lata była 
bardzo muzykalna rodzina Drewnowskich: 
aktorka Magdalena Drewnowska, pianista 
Michał Drewnowski oraz ich dzieci – Ma-
tylda – skrzypce i Barbara – wiolonczela. 

Doskonały repertuar koncertu wspierała 
skutecznie słowem mówionym sławiącym 
tradycyjnie funkcjonującą rodzinę pani 
Magdalena Drewnowska. Hitem koncertu 

był utwór w Jej wykonaniu „Alleluja” (hi-
storia biblijna).

„Tajemny akord kiedyś brzmiał
Pan cieszył się, gdy Dawid grał
Ale muzyki dziś tak nikt nie czuje
Kwarta i kwinta tak to szło
Raz wyżej w dur, raz niżej w moll
Nieszczęsny król ułożył alleluja”
Takich niedzielnych koncertów jeszcze 

będzie sporo w Sokolnikach i  na pewno 
warto w nich uczestniczyć.                  Pao

Inauguracja XXXII Muzycznego Lata
VIVAT RODZINA
W dniu 5 lipca br. pod patronatem Wójta Gminy Ozorków Tomasza 
Komorowskiego odbył się Koncert Inauguracyjny „XXXII Muzycznego Lata” 
Miasto-Ogród Sokolniki 2020. Ten cieszący się wielką renomą Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki Kameralnej ma od lat swoje doskonałe miejsce i tak dzieje 
się również obecnie – koncerty są organizowane w Kościele Parafialnym pw. 
Matki Bożej Królowej w Sokolnikach-Lesie. 
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Zebrani Delegaci zapoznali się ze spra-
wozdaniem Zarządu, z którego wynika, że 
bank aktywnie przyczynia się do wzrostu 
gospodarczego, wspierając środkami finan-
sowymi małe i średnie podmioty gospodar-
cze, a przede wszystkim dbając o interesy 
swoich członków, którzy są jego właścicie-
lami i Klientami. Na dzień 31 grudnia 2019 
r. Bank zrzeszał 2907 członków.

Bank działa na konkurencyjnym rynku 
finansowym, a mimo to utrzymuje stabilną 
i wysoką pozycję w lokalnym środowisku. 
Produkty bankowe oferuje swym Klientom 
we własnych placówkach w Ozorkowie, 
Parzęczewie i Leśmierzu. Zainstalowane 
we wszystkich placówkach bankomaty 
oraz w Sokolnikach-Lesie i sklepach 
Biedronka w Ozorkowie, pozwalają po-
siadaczom kart płatniczych na korzystanie 
w każdej miejscowości z dostępu do go-
tówki przez całą dobę. Bank prowadzi też 
obsługę budżetów Miasta Ozorkowa oraz 
gmin Ozorków i Parzęczew, a więc prze-
lewy na ich konta księgowane są w czasie 
rzeczywistym.

Aktywa banku na koniec 2019 r. wy-
niosły 175 mln zł. BS Ozorków kredytami 
wspiera głównie osoby fizyczne, rolnictwo 
oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Klien-
ci Ci posiadają 75% obliga kredytowego. 
Kredyty udzielane są ze środków zgroma-
dzonych na rachunkach depozytowych. 
Klienci na koniec 2019 r. złożyli w banku 
ponad 163 mln zł swych oszczędności. Rok 
2019 zamknięto zyskiem netto na poziomie 
696 tys. zł. 

Zebrani Delegaci zatwierdzili spra-
wozdanie finansowe, udzielili członkom 
Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium, 
a zysk przeznaczyli na fundusze własne 
spółdzielni.

Obecni na zebraniu wójtowie gmin 
Ozorków – Tomasz Komorowski i Pa-
rzęczew – Ryszard Nowakowski, gratu-
lowali dobrych wyników działalności BS 
Ozorków, którego klienci to w większości 
mieszkańcy tych gmin.

 BS Ozorków

Zebranie Przedstawicieli Banku 
Spółdzielczego w Ozorkowie

Bank Spółdzielczy w Ozorkowie 
podsumował swą działalność 
w 2019 roku na zgromadzeniu 
Przedstawicieli, które odbyło się 
w dniu 27 czerwca 2020 r. 
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Pożegnanie druha Tade-
usza zgromadziło w leśmier-
skiej świątyni pogrążoną 
w smutku i żalu rodzinę, wielu 
znajomych oraz przedstawi-
cieli władz samorządowych 
Gminy Ozorków. W uroczy-
stości pogrzebowej uczest-
niczyli ze sztandarem dru-
howie strażacy z miejscowej 
jednostki OSP, ale również 
przedstawiciele – z pocztami 
sztandarowymi – z jednostek 
OSP w Solcy Wielkiej i OSP 
w Modlnej. 

Prezes straży ogniowej 
z Leśmierza śp. dh Tadeusz 
Ewiak to wieloletni czło-
nek strażackiej organizacji, 
również były Naczelnik Za-
kładowej OSP w Cukrowni 

Zmarł Prezes OSP Leśmierz
Z końcem pierwszego półrocza 2020 nadszedł kres życia ziemskiego dla Prezesa Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Leśmierzu Tadeusza Ewiaka. W dniu pochówku – 11 lipca, w kościele 
parafialnym w Leśmierzu mszę św. żałobną za spokój duszy zmarłego sprawował ks. 
proboszcz Paweł Pełka.

Leśmierz, za co był wiele 
razy wyróżniany medalami 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”. 
Ksiądz Paweł Pełka zaprosił 
w stosownej chwili do mikro-
fonu osoby pragnące wygłosić 
mowę pożegnalną nad procha-
mi zmarłego Prezesa. 

Druhna z Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej OSP 
Leśmierz Anna Połczyń-
ska pożegnała śp. Tadeu-
sza Ewiaka w imieniu całej 
braci strażackiej miejscowej 
straży ogniowej. W imie-
niu wszystkich strażaków 
i członków wspierających 
naszych jednostek OSP mowę 
pożegnalną wygłosił Prezes 
Zarządu Oddziału Miejsko-
-Gminnego Związku OSP RP 

w Ozorkowie dh Władysław 
Sobolewski. Również Wójt 
Gminy Ozorków Tomasz 
Komorowski pożegnał z god-
nością zasłużonego społecz-
nika z Leśmierza i złożył 
kondolencje najbliższej ro-
dzinie zmarłego. Wszystkie 
te wypowiedzi współgrały 
z treścią kazania ks. Pełki 
odnoszącego się pozytywnie 
do sylwetki zmarłego druha 
Tadeusza, który przez wiele 
lat skutecznie wykazywał się 
w działaniu dla dobra społecz-
ności lokalnej.

W orszaku żałobnym – 
ostatniej drodze śp. druha 

Prezesa Ewiaka – uczestni-
czyli licznie zgromadzeni 
na uroczystości pogrzebo-
wej przyjaciele. Za krzyżem 
poczty sztandarowe jednostek 
strażackich OSP i wszystkie 
pozostałe osoby pragnące 
z honorem pożegnać zmar-
łego Prezesa OSP Leśmierz. 
Na miejscowym cmentarzu 
grzebalnym proboszcz Para-
fii Leśmierz ks. Paweł Pełka 
przewodniczył uroczystości 
pogrzebowej, a skremowane 
ciało zmarłego pokryły wieńce 
i wiązanki kwiatów. 

Cześć Jego Pamięci!
Pao
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Lokalne pomysły trzech sołectw 
z terenu gminy Ozorków opiewające 
na kwoty 10 tys. zł będą realizowane 
już niebawem. Pan Marszałek wręczał 
granty następująco: 
l sołectwo Wróblew – odbierał sołtys 

Krzysztof Kaźmierczak,
l sołectwo Aleksandria – odbierała 

sołtys Zofia Różycka, 
l sołectwo Tymienica – odbierał były 

sołtys Stanisław Malanowski. 
Naturalnie, Marszałek Schreiber 

przemawiał do zgromadzonych na boi-
sku mieszkańców i zapewnił wszystkich, 
iż samorząd naszego województwa 

Marszałek Województwa Łódzkiego 
w Solcy Wielkiej 8 lipca br. na nowym boisku 

szkolnym w Solcy Wielkiej 
M a r s z a ł e k  W o j e w ó d z t w a 
Łódzkiego Grzegorz Schreiber 
wręczał  „Granty  sołeck ie 
województwa łódzkiego” – 
uzyskane według własnych 
projektów zainteresowanych 
sołectw i służące poprawie 
warunków życia mieszkańców.
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żyje sprawami mieszkańców 
i wspiera zadania samorzą-
dów terytorialnych, czego 
przykładem może być właś-
nie ten piękny obiekt sporto-
wy w Solcy Wielkiej.

Gospodarz naszej gminy 
Wójt Tomasz Komorow-
ski wraz z obecnymi samo-
rządowcami uczestniczyli 
w symbolicznym przecięciu 
wstęgi związanym z zakoń-
czeniem budowy nowego 
szkolnego boiska piłkarskie-
go ze sztuczną trawą. Uroczy-
ście tego dokonali: Marszałek 
Grzegorz Schreiber, Wice-
przewodniczący Sejmiku 
Województwa Łódzkiego 
Zbigniew Linkowski, rad-
na Sejmiku Województwa 
Łódzkiego Alicja Antczak 
– w towarzystwie posła na 
Sejm RP Marka Matuszew-
skiego. 

Po części oficjalnej był 
też krótki sportowy relaks – 
obecni sprawdzili własnymi 

nogami, jakie warunki do 
gry w piłkę nożną stworzo-
no okolicznym dzieciom 
i młodzieży. Najcelniejszym 
strzałem na bramkę popisał 
się Marszałek Województwa 
Łódzkiego Grzegorz Schrei- 
ber.                                   Pao
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Podczas eliminacji w dniu 
5 lipca rozegrano trzy nastę-
pujące mecze: LKS Wróblew 
– LKS Modlna (zwyciężyła 
drużyna z Modlnej), LKS 
Sierpów – LKS Czerchów 
(zwyciężył Magnat Sierpów), 

SPORT „Puchar Wójta” 2020

W tegorocznym turnieju piłkarskim dla drużyn LKS 
Gminy Ozorków – „Puchar Wójta” uczestniczyło 6 
drużyn LKS z gminy Ozorków, które w drodze losowania 
zostały podzielone na trzy pary eliminacyjne, co z kolei 
miało wpływ na wybór boiska do gry. 

LKS Małachowice – LKS 
Skromnica (zwyciężyły Ka-
narki Małachowice). 

Tym razem rozgrywki fi-
nałowe toczyły się pomiędzy 
trzema drużynami systemem 
„każdy z każdym” w dniu 11 

lipca na boisku w Sierpowie. 
W pierwszym meczu Sier-
pów pokonał Modlną 2:0, 
w drugim meczu Małachowice 
wygrały z Modlną 4:2, nato-
miast w trzecim – decydują-
cym meczu, drużyna Magnata 
Sierpów wygrała z Kanarkami 

Na trybunach zasiedli nasi 
samorządowcy – Wójt Gminy 
Ozorków Tomasz Komo-
rowski i Wiceprzewodni-
czący Rady Gminy Marcin 
Wiktorski. Po zakończeniu 
rozgrywek Wójt Tomasz Ko-
morowski wręczał finalistom 
puchary, gratulował drużynom 
dobrych wyników i dziękował 
piłkarzom za bardzo udany 
turniej piłkarski. 

Należy również przy-
pomnieć, że – wzorem lat 
ubiegłych – turniej piłkar-
ski „Puchar Wójta” 2020 
– organizowany w ramach 
gminnego współzawodnictwa 
sportowego LKS/LZS gminy 
Ozorków – mógł się odbyć 
dzięki dotacji Gminy Ozor-
ków. GLKS Ozorków składa 
serdeczne podziękowania 

Małachowice 3:1. Te drużyny 
walczyły do końca, bo stawką 
były czołowe miejsca na po-
dium i dzięki temu stworzyły 
bardzo interesujące widowi-
sko piłkarskie. 

wszystkim osobom zaanga-
żowanym w przygotowanie 
boisk do gry oraz kierowanie 
drużynami uczestniczącymi 
w turnieju.    

Pao

Sport
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Zakończenie minionej edycji 
konkursu dla czytelników naszej 
gaze ty  mus ia ło  p r zeb iegać 
zupełnie inaczej niż dotychczas – 
z powodu istniejącego zagrożenia 
koronawirusem. Dlatego właśnie 
uczestnicy naszego konkursu nie 
mogli być naocznymi świadkami 
losowania nagród, natomiast 
swoje kupony składali wcześniej 
w Urzędzie Gminy. 

Po raz kolejny, nagrody dla wyloso-
wanych czytelników pozyskaliśmy od 
Banku Spółdzielczego w Ozorkowie, 
dlatego też Prezes Banku Pan Bogumił 
Gieraga przybył w dniu 8 lipca do naszego 
Urzędu, aby wziąć udział w losowaniu. 

Losowania trzech kopert z kuponami 
nasz sponsor dokonał w towarzystwie 
Sekretarz Gminy Ozorków Małgorzaty 
Tomczak. Kolejno zostały wylosowane 
następujące osoby: Pani Weronika Mu-
cha z Ozorkowa, Pani Jadwiga Łuczak 
z Leśmierza i Pani Iwona Huk z Leśmie-
rza. Naturalnie, nie było możliwości 
wręczenia od razu tych nagród naszym 
laureatom, gdyż nie mogli być obecni 
przy losowaniu. Po ustaleniu dogodnej dla 
wszystkich daty, wylosowani czytelnicy 
zjawili się w Urzędzie po odbiór nagród 
w dniu 13 lipca. 

Sfinansowane przez Bank Spółdziel-
czy w Ozorkowie nagrody przypadły lau-
reatom następująco: wentylator Ravanson 
otrzymała pani Weronika Mucha, czajnik 
elektryczny Zelmer wybrała pani Jadwiga 
Łuczak, natomiast dla pani Iwony Huk 
pozostał radioodtwarzacz Blaupunkt. 

Gratulujemy wygranych nagród 
Czytelnikom i serdecznie dziękujemy 
Bankowi Spółdzielczemu w Ozorko-
wie za ufundowanie atrakcyjnych na-
gród. Podziękowania należą się również 
wszystkim naszym czytelnikom za udział 
we wspólnej zabawie, służącej promocji 
czytelnictwa prasy lokalnej.

Pao

Dla 
naszych 
czytelników




