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Tak wiele zmieniło się od zamknięcia ostatniego 
wydania naszego miesięcznika. Gdy nanosiliśmy 
ostatnie poprawki do marcowego numeru z kolorową, 
świąteczną okładką z napisem: „Wesołego Alleluja”, 
nikt z nas nie spodziewał się, że tegoroczne święta 
tak różnić się będą od przeżywanej co roku radośnie 
Wielkiej Nocy. Dla wszystkich z nas były to święta 
spędzone w bardzo kameralnym gronie. Niestety pew-
nie części z Państwa ten czas upłynął w samotności. 

Zamknięte szkoły, galerie handlowe, ograniczenia 
w liczbie osób przebywających w sklepach, a także 
zakaz wychodzenia z domu osób nieletnich to tylko 
niektóre obostrzenia nałożone przez rząd w ramach 
przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa. 
Jednak w ostatnich dniach, to msze święte i nabożeń-
stwa Triduum Paschalnego transmitowane w telewi-
zji, odprawiane w pustych świątyniach bez udziału 
wiernych powodowały przygnębienie i smutek, choć 
z założenia mieliśmy przeżywać radość ze Zmartwych-
wstania Pana Jezusa.

Pandemia COVID-19 , która ogarnęła cały świat, 
zbiera ogromne żniwo. Szczególnie w Stanach Zjedno-
czonych, Włoszech czy Hiszpanii codziennie przybywa 
tysięcy chorych, każdego dnia jesteśmy informowani 
o setkach zmarłych. Niestety nasz kraj także został 
dotknięty niszczycielską siłą działania koronawirusa. 
Świat wstrzymuje oddech w oczekiwaniu na szczepion-
kę, a także powrót do normalności. Kiedy ona nastąpi? 
Podobnie jak Państwo chcę wierzyć, że jak najszyb-
ciej, dlatego zachęcam wszystkich do przestrzegania 
wprowadzonych restrykcji. Jeśli jest taka możliwość, 
zostańcie Państwo w domu. Pragnę przypomnieć, że 
wszystkie sprawy urzędowe załatwić można telefonicz-
nie, drogą mailową, a także poprzez platformę ePUAP. 

Ten numer naszego miesięcznika w dużej mierze 
poświęcony jest koronawirusowi. Nie mogło być ina-
czej, w końcu walka z tą zakaźną chorobą w ogrom-
nym stopniu zmieniła nasze życie. Dziś pewnie wielu 
z Państwa wspomina życie przed wybuchem epidemii, 

a także planuje, co zrobi, gdy ten trudny czas dobiegnie 
końca.

Życzę Państwu samych pozytywnych myśli. Mu-
simy wierzyć, że w końcu świat upora się z epidemią 
i dla wszystkich z Nas wyjdzie upragnione słońce.

Pozdrawiam serdecznie
Tomasz Komorowski  

Wójt Gminy Ozorków
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Konkurs!

Zamieszczamy kolejny kupon konkursowy – nr 4. 
Zadaniem czytelników pragnących wziąć udział w loso-
waniu nagród konkursowych jest zgromadzenie wszyst-
kich sześciu kuponów. 
Dalsze informacje podamy na kolejnych kuponach.

Urząd Gminy Ozorków infor-
muje, że w sprawach dotyczących 
wniosków o przyznanie płat-
ności składanych do ARiMR 
można kontaktować się z pracow-
nikiem tut. Urzędu pod numerem 
telefonu 784-203-195 w dniach: 
poniedziałek – piątek w godzi-
nach 8:00 – 14:00.

– Często w domu jest 
tak, że jeden komputer 
przypada na więcej niż 
jedno dziecko, czasami też 
rodzic zmuszony jest do 
pracy zdalnej, a czasami 
bywa i tak, że posiadany 
sprzęt komputerowy od-
mawia przysłowiowego 
posłuszeństwa. Zakupione 
laptopy i tablety zosta-
ną użyczone uczniom, 
którzy już bez przeszkód 
będą mogli brać udział 
w prowadzonych on-line 
zajęciach – wyjaśnia Wójt 

Gminy Ozorków Tomasz 
Komorowski. 

Środki na zakup sprzę-
tu pochodzą z Programu 
Operacyjnego Polska Cy-
frowa na lata 2014-2020. 
Oś I Powszechny dostęp 
do szybkiego internetu. 
Komisja Europejska zgo-
dziła się, by zaoszczędzo-
ne w ramach Programu 
środki przekazać na zakup 
sprzętu dla szkół. W sumie 
na powyższy cel zostanie 
przeznaczona kwota 186 
mln zł.                       /Red./

fo
to

: 
in

te
rn

et

Zdalne nauczanie
19 laptopów, 9 tabletów oraz oprogramowanie 
Microsoft Office za ponad 58 000 zł trafiło 
w połowie kwietnia do trzech szkół podstawowych 
z terenu naszej gminy. Wszystko dlatego, by 
umożliwić uczniom i nauczycielom uczestnictwo 
w kształceniu zdalnym wprowadzone 25 marca 
br. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 
w związku z pandemią koronawirusa.

Komunikat w sprawie wniosków 
o przyznanie płatności 
składanych do ARiMR.
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WAŻNY KOMUNIKAT
W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

Z uwagi na względy bezpieczeństwa Starosta Zgierski tym-
czasowo zawiesza działalność punktów nieodpłatnej pomocy 
prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie 
powiatu zgierskiego od dnia 17.03.2020 r. do odwołania!!!

Dla osób chcących skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej 
lub nieodpłatnego poradnictwa zostanie wdrożony system udziela-
nia pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania 
się na odległość.

W celu skorzystania z telefonicznej pomocy prawnej zainte-
resowana osoba proszona jest o kontakt pod numerem telefonu: 
785 050 293.

Jak skorzystać z telefonicznej nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego?
1. Należy ustalić termin porady telefonicznej dzwoniąc pod numer 

785 050 293;
2. Na adres npp@powiat.zgierz.pl proszę przesłać wniosek 

o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków poro-
zumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie 
jesteś w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej;

3. Czekaj na telefon o wyznaczonej godzinie porady telefonicznej. 
UWAGA: prawnik będzie mógł zadzwonić tylko pod warun-
kiem przesłania ww. wniosku

Starostwo Powiatowe w Zgierzu 

– Termin wykonania 
przedmiotu umowy ustalony 
został na 50 dni kalendarzo-
wych od dnia podpisania 
umowy, jednak w obec-
nej sytuacji spowodowa-
nej wprowadzeniem sta-
nu pandemii, wykonawca 
zaznaczył, że termin jej 
wykonania może ulec wy-
dłużeniu – podkreśla Wójt 
Gminy Ozorków Tomasz 
Komorowski. 

Przypomnijmy, w ra-
mach zadania przebudowa-
na zostanie droga dojazdo-
wa w Sierpowie o długości 
445 m, na którą składa się 
odcinek drogi o nawierzch-
ni bitumicznej oraz odci-
nek drogi o nawierzchni 
gruntowej. Koszt inwesty-
cji zamknie się w kwocie 
229 622,21 zł. 

/Red./

Umowa podpisana, czas przystąpić do pracy
W poprzednich wydaniach naszego miesięcznika pisaliśmy o czekającej naszą gminę 
inwestycji polegającej na przebudowie drogi dojazdowej w Sierpowie. 17 marca br. 
Zarząd Gminy Ozorków podpisał umowę z wykonawcą – Przedsiębiorstwem Robót 
Drogowych SA z siedzibą w Poddębicach. 

– Pracownicy Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej nie 
prowadzą żadnych inspekcji w domach i mieszkaniach pry-
watnych. Zalecamy zatem szczególną ostrożność i czujność, 
podczas wizyt fałszywych inspektorów – przeczytać można 
w komunikacie wydanym przez spółkę BAKUPI.

Jakość wody dostarczanej odbiorcom nie budzi zastrzeżeń 
pod względem fizykochemicznym oraz bakteriologicznym 
i jest systematycznie badana przez Powiatową Stację Sanitar-

no-Epidemiologiczną 
w Zgierzu oraz rów-
nolegle przez spółkę 
BAKUPI. Informacje 
o jej jakości zamiesz-
czane są na bieżąco na 
stronie www.bakupi.
pl w zakładce „Infor-
macje dotyczące jako-
ści wody”.           /Red./

Uwaga na oszustów!!!
Na terenie województwa łódzkiego pojawiły się osoby 
podające się za inspektorów sanepidu badających 
smak i zapach wody. Przed fałszywymi inspekcjami 
przestrzega spółka BAKUPI, dostawca wody na terenie 
naszej gminy. 
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Pierwszy akt prawny doty-
czył przyjęcia Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt na terenie Gminy 
Ozorków w roku 2020. Przyjęty 
Program ma zastosowanie do 
wszystkich zwierząt domowych, 
w szczelności psów i kotów, 
w tym kotów wolno żyjących 
i zwierząt gospodarskich. Jego 

Echa marcowej sesji Rady Gminy Ozorków

celem jest zapobieganie bez-
domności zwierząt, opieka nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
ograniczanie liczby bezdom-
nych zwierząt trafiających pod 
opiekę schroniska. Do głównych 
działań należą m.in. zapewnienie 
bezdomnym zwierzętom miej-
sca w schronisku, opiekę nad 
wolno żyjącymi kotami oraz ich 
dokarmianie, odławianie bez-

domnych zwierząt, sterylizację 
albo kastrację zwierząt w schro-
nisku, poszukiwanie właścicieli 
bezdomnych zwierząt, wska-
zywanie gospodarstwa rolnego 
w celu zapewnienia miejsca dla 
zwierząt gospodarskich, a także 
zapewnienie całodobowej opieki 
weterynaryjnej w przypadkach 
zdarzeń z udziałem zwierząt. 

Zgodnie z przyjętym Pro-
gramem odłowione zwierzęta 
domowe podlegają przewiezie-
niu do schroniska dla zwierząt 
pn. Hotel dla Zwierząt i Ptactwa 
Domowego Longin Siemiński 
Gabinet Weterynaryjny, Schro-
nisko, Centrum Rehabilitacyjno-
-Szkoleniowo-Adopcyjne z sie-
dzibą w Wojtyszkach, natomiast 
zwierzęta gospodarskie prze-
wiezione zostaną do gospodar-
stwa rolnego pn. Gospodarstwo 
Rolne Jan Karolak z siedzibą 
w Czerchowie. 

Na realizację ww. Programu 
w budżecie Gminy Ozorków 
na rok 2020 zarezerwowano 
środki finansowe w wysokości 
260 515,75 zł. 

„Program opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Ozorków na 
2020 rok” został pozytywnie za-
opiniowany przez Powiatowego 
Lekarza Weterynarii w Zgierzu. 

Druga z przyjętych uchwał 
związana była z niewyrażeniem 
zgody na wyodrębnienie fun-
duszu sołeckiego w budżecie 
Gminy Ozorków. 

Trzy kolejne akty prawne 

miały charakter okołobudżeto-
wy. Pierwszy z nich zmieniał 
uchwałę budżetową Gminy 
Ozorków na 2020 rok. Zmiana 
polegała na wprowadzeniu no-
wego zapisu w §4 pkt 3 lit. B.

Następnie radni podejmu-
jąc piątą uchwałę wprowadzili 
zmiany w planie dochodów i wy-
datków oraz w wykazie zadań 
majątkowych (inwestycyjnych) 
w tegorocznym budżecie Gminy 
Ozorków. Przyjęcie tej uchwały 
skutkowało zabezpieczeniem 
środków na m.in. moderniza-
cję Stacji Uzdatniania Wody 
w Tymienicy, rozbudowę sieci 
wodociągowej Sierpów-Konary, 
przebudowę dróg gminnych: nr 
104188 E Skromnica-Borszyn 
oraz nr 120104E w Konarach, 
modernizację budynku Ośrodka 
Zdrowia w Sokolnikach-Parceli 
czy zakup rębaka. 

Przegłosowanie  zmian 
w tegorocznym budżecie Gmi-
ny skutkowało koniecznością 
przyjęcia uchwały zmieniającej 
wieloletnią prognozę finansową 
Gminy Ozorków na lata 2020-
2033, która była ostatnim aktem 
prawnym procedowanym na 
marcowej sesji Rady. 

*     *     *
Szczegółowy wykaz uchwał 

oraz ich treść dostępne są na 
stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Ozor-
ków, a przebieg obrad jest na-
grywany i publikowany w BIP 
w zakładce: Rada Gminy/Nagra-
nia i wyniki głosowań.                       

/Red./

W niecodziennych warunkach i formie odbyła się XXIV 
nadzwyczajna sesja Rady Gminy Ozorków. Wszystko 
za sprawą wprowadzonego w Polsce 20 marca br. 
stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. W związku 
z powyższym posiedzenie radnych naszej gminy odbyło 
się w Gminnym Ośrodku Kultury w Leśmierzu w dniu 
31 marca. Wszystko dlatego, by między obradującymi 
zachowany został wymagany rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia dwumetrowy odstęp. Dodatkowo radni zostali 
wyposażeni w jednorazowe maseczki oraz rękawiczki. 
By zachować maksimum bezpieczeństwa, każdemu 
wchodzącemu na salę mierzona była temperatura. 
Zachęcamy do zapoznania się z krótką relacją z podjętych 
na marcowej sesji pięciu uchwał. 
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Cześć Jego Pamięci!
„Jak cichutko tu, jak milczy świat, 

Moje pieśni zabił kat. 
Już nie śpiewam ani gram 
Biedna moja muza śpi.”

W ubiegłym miesiącu br. pożegnano wieloletniego muzyka 
ludowego – bębniarza z Leśmierza Pana Andrzeja Dobierzew-
skiego, który większość swojego dorosłego życia poświęcił naszej 
lokalnej kulturze zajmując się przede wszystkim ulubionym muzy-
kowaniem. Trudno nie docenić Jego zaangażowania i skuteczności 
w wykonywaniu powierzanych obowiązków podczas współpracy 
z zespołami śpiewaczymi i kapelami, co znakomicie przyczyniło się 
do rozsławiania folkloru rozwijającego się dynamicznie na terenie 
gminy Ozorków. 

Śmiało można powiedzieć, że z gminną kulturą nasz zmarły 
muzyk Andrzej Dobierzewski był związany od co najmniej 30 lat, 
współpracując z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Leśmierzu, który 
powstał w połowie lat 80. XX wieku dla organizowania życia kul-
turalnego w naszym środowisku, również z udziałem istniejących 
i zawiązujących się kapel oraz zespołów śpiewaczych. 

Zainteresowanie muzyką to również tradycja rodzinna Pana 
Andrzeja, ale samo zamiłowanie do instrumentów perkusyjnych 
tkwiło w nim od lat najmłodszych, co na pewno dobrze też pamiętają 
znajomi i oczywiście najbliższa rodzina. Mieszkańcy Leśmierza 
mieli to niemalże na co dzień i najlepiej wiedzą, ile czasu wystę-
pował ze słynną kapelą „Leśmierzanie” i nie tylko. 

Ostatnie 10 lat swojego życia Pan Andrzej Dobierzewski spędził 

wśród członków Kapeli Ludowej im. „Tadeusza Kubiaka”, po rezyg-
nacji zasłużonego bębniarza kapeli Jana Matusiaka. Nie zwlekając 
długo, po namowie wieloletniego kolegi akordeonisty – członka 
i obecnego kierownika kapeli Pawła Ladoruckiego, śp. Andrzej 
Dobierzewski bez wahania stanął u boku mistrza Tadeusza Kubiaka, 
by tym samym dzielić z kolegami nieprzerwane pasmo sukcesów 
na wielu scenach polskiego folkloru, prezentując muzykę regionu 
łęczyckiego. Wystarczy tylko przypomnieć o prestiżowych nagro-
dach na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu Dolnym, by nie trzeba było nikogo przekonywać 
o silnej motywacji do kontynuowania muzycznej działalności z Ka-
pelą Tadeusza Kubiaka mając zdobytą już z udziałem Pana Andrzeja 
główną nagrodę „Basztę”. Stąd właśnie liczne pozostałe wysokie 
osiągnięcia, a mianowicie – na Międzywojewódzkim Przeglądzie 
Kapel Ludowych w Bedlnie czy też wielokroć najwyżej notowane 
występy Kapeli – biorącej systematycznie udział – w Spotkaniach 
Folklorystycznych Polski Centralnej w Sieradzu. 

Bliskie były Panu Andrzejowi oberki, kujawiaki oraz inne liczą-
ce się w takiej muzyce utwory i dlatego z powodzeniem pracował 
dla dobra – prestiżu i wielkiego szacunku swojej kapeli. Dlatego 
właśnie Pana Andrzeja Dobierzewskiego najlepiej zapamiętać jako 
jednego z wielu aktywnych i oddanych „twórców kultury ludowej”, 
który swoimi zdolnościami zapracował w kapeli na najwyższe 
w kraju i województwie wyróżnienia, ale również solidnie wspierał 
fenomenalnego skrzypka – mistrza nad mistrzami śp. Tadeusza 
Kubiaka, który przecież został wyróżniony przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego złotym medalem „Zasłużony Kulturze 
– Gloria Artis”. Dla wielu środowisk są to rzeczy wręcz niebywałe, 
a jednak nam się szczęśliwie przydarzyły i nasz zmarły artysta ludo-
wy Andrzej Dobierzewski ma w tym swój wielki udział. Teraz, po 
bolesnym pożegnaniu nikt o tym nie myśli, ale gdy przyjdzie czas 
na wspomnienia, postać znanego bębniarza z Leśmierza będzie się 
kojarzyć z osobą zasłużoną dla kultury ludowej, któremu kres życia 
nie pozwolił nadal promować muzyki ludowej regionu łęczyckiego.

W dniu pogrzebu 28 marca br., na cmentarzu grzebalnym w Le-
śmierzu byli z Nim tylko najbliżsi, tj. pogrążona w smutku rodzina, 
natomiast inaczej niż zwykle (z powodu zagrożenia koronawirusem) 
musiały zachować się pozostałe znajome osoby, oddając cześć tylko 
na odległość temu pasjonatowi muzyki i kultury ludowej. 

Proboszcz parafii Leśmierz ks. Paweł Pełka poprowadził należną 
zmarłemu modlitwę żałobną na cmentarzu. W znacznej też odległo-
ści od miejsca pochówku śp. Andrzeja Dobierzewskiego – stanęli 
członkowie Kapeli Ludowej im. „Tadeusza Kubiaka” – kierownik, 
harmonista Paweł Ladorucki i skrzypaczka Natalia Kamecka, która 
pięknie zagrała nad grobem zmarłego kolegi Andrzeja, podobnie 
jak dwa lata temu na cmentarzu w Górze św. Małgorzaty podczas 
pożegnania zmarłego lidera kapeli śp. Tadeusza Kubiaka.         Pao

Odszedł Andrzej Dobierzewski
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Oświadczenia potwier-
dzające brak zmian w sto-
sunku do wniosku o do-
płaty z roku 2019 można 
składać od 2 marca 2020 
r. Do 8 kwietnia Agen-
cja zarejestrowała 103,5 
tys. prawidłowo złożonych 

ARiMR: dopłaty 2020 
– nowy termin składania oświadczeń
Ze względu na trwający stan epidemii ulega zmianie termin na złożenie 
oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 roku w odniesieniu 
do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019.

oświadczeń.
W tym roku, ze względu 

na epidemię koronawirusa 
i konieczność ograniczenia 
bezpośredniego kontaktu 
pracowników biur powia-
towych z interesantami, 
ARiMR udostępniła rol-

wy biura powiatowego, 
a oryginał dostarczyć w ter-
minie późniejszym. Do-
kumenty można również 
pozostawić w udostępnio-
nych przy wejściach do biur 
powiatowych wrzutniach 
lub urnach.

Rolnicy uprawnieni 
do złożenia oświadczenia 
mogą zalogować się do apli-
kacji eWniosekPlus i złożyć 
wniosek przez internet. 
Przyjmowanie wniosków 
o dopłaty drogą elektro-
niczną, za pośrednictwem 
aplikacji eWniosekPlus, 
ruszyło 15 marca 2020 r. 
Do 8 kwietnia w ARiMR 
zarejestrowano blisko 120 
tys. e-wniosków.

Zgodnie z zapisami usta-
wy COVID-19, ze względu 
na zawieszenie terminu, 
podpisane oświadczenie 
potwierdzające brak zmian 
będzie można złożyć w ter-
minie 15 dni kalendarzo-
wych po odwołaniu stanu 
zagrożenia epidemicz-
nego (epidemii), ale nie 
później niż do ostatniego 
dnia składania wniosków 
o przyznanie płatności.

Źródło: Agencja 
Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa

nikom szeroki wachlarz 
możl iwości  składania 
oświadczeń – można je 
wysłać pocztą, złożyć po-
przez platformę ePUAP 
lub wysłać zeskanowane 
dokumenty pocztą elek-
troniczną na adres mailo-
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Zawieszenie zajęć edukacyjnych od 
12 marca, a następnie od 25 marca 
obowiązek nauczania zdalnego 
z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość zmieniło 
diametralnie sytuację nie tylko 
uczniów naszej szkoły, ale także 
wszystkich dzieci w Polsce. 

W Szkole Podstawowej w Modlnej 
zdalne nauczanie dzięki zaangażowa-
niu całej Rady Pedagogicznej ruszyło 
niemalże z dnia na dzień. Nauczyciele 
od samego początku wspierali uczniów 
w samodzielnej nauce w domu, aby na-
stępnie realizować z nimi kolejne tematy 
z podstawy programowej.

Dyrektor szkoły we współpracy 
z nauczycielami poinformował rodziców 
i uczniów o zmianie trybu pracy szkoły 
oraz ustalił sposoby wspólnego komu-
nikowania się. Jednocześnie ustalony 
został tryb konsultacji uczniów i rodziców 

z nauczycielami. W swojej pracy wszy-
scy pracownicy regularnie korzystają 
z dziennika elektronicznego UONET+ 
firmy VULCAN oraz zalecanej przez Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej platformy 
e-podręczniki. Jednocześnie stosowane są 
również inne formy kontaktu nauczycieli 
z uczniami (m.in. rozmowy telefoniczne, 
SMS-y, e-maile, rozmowy przez Skype’a, 
komunikator Messenger, Facebooka). 
Dodatkowo szkoła prowadzi działania 
w celu wdrożenia bezpłatnej aplikacji 
Microsoft Teams. 

Specjaliści zatrudnieni w placówce 
(pedagog, psycholog, logopeda) zgodnie 
z harmonogramem pracy prowadzą zaję-
cia on-line, przesyłają drogą elektroniczną 
karty pracy oraz prowadzą regularne 
konsultacje telefoniczne i internetowe 
z uczniami i rodzicami. Stały kontakt oraz 
monitorowanie sytuacji sprawia, że nie 
mamy obecnie uczniów przeżywających 
kryzys oraz borykających się z proble-
mami wynikającymi z obecnej sytuacji, 

odizolowanych od środowiska. 
W szkole w godzinach 7:00 – 15:00 

działa sekretariat. Dodatkowo budynek 
szkolny został zdezynfekowany przy uży-
ciu dostępnych na rynku środków. Przy 
wejściu zainstalowany został dozownik 
z płynem do dezynfekcji rąk. 

Szkoła zgodnie z przedstawionymi 
przez rząd 9 kwietnia nowymi wytycz-
nymi będzie zamknięta przynajmniej 
do 26 kwietnia. Tym samym nie odbędą 
się zaplanowane od 21 do 23 kwietnia 
egzaminy ósmoklasisty. Ich nowy termin 
ma zostać podany trzy tygodnie przed 
pierwszym egzaminem. 

Jednocześnie Rada Pedagogiczna 
Szkoły Podstawowej w Modlnej prag-
nie podziękować wszystkim Rodzicom 
naszych uczniów, niezwykle zaangażo-
wanym w edukację swych dzieci w tym 
niezwykle trudnym okresie. 

Rafał Nowak
Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Modlnej 

Zdalna edukacja w Szkole Podstawowej
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Praca na odległość nauczycieli 
Gminnego Przedszkola w Leśmierzu 
polega głównie na udostępnianiu przez 
nich materiałów do pracy z dzieckiem na 
facebookowym profilu przedszkola pod 
nazwą „Gminne Przedszkole w Leśmie-
rzu”. Zamieszczane są tam: 
l materiały edukacyjne dla poszczegól-

nych grup; 
l materiały do ćwiczeń logopedycz-

nych;
l materiały do nauki j. angielskiego;
l materiały do nauki religii;
l karty pracy;

l różnorodne materiały do zabaw i ćwi-
czeń w domu;

l bajeczki edukacyjne i audiobooki;
l propozycje ciekawych eksperymen-

tów;
l ogłoszenia i informacje dla rodziców.

Powstały również grupy zamknię- 
te złożone z wychowawcy i rodzi- 
ców dzieci z jednego oddziały, w któ-
rych nauczyciel realizuje nauczanie 
zdalne.

Nauczycielki rozdały również pod-
ręczniki, ćwiczenia i karty pracy, które 
dzieci posiadały w przedszkolu. 

Zawieszenie działalności placówek 
wychowania przedszkolnego jest trud-
nym wyzwaniem nie tylko dla nauczy-
cieli i rodziców, ale także dla dzieci. 
Trzeba cierpliwie wyjaśniać dzieciom, 
dlaczego nie mogą iść do „swojego” 
przedszkola, dlaczego nie mogą spo-
tykać się z koleżankami i kolegami 
z przedszkola i szkoły, dlaczego nie 
mogą się bawić ulubionymi zabawkami 
przedszkolnymi. 

Nie ma przy tym potrzeby wywo-
ływania u dzieci negatywnych odczuć: 
strachu, paniki i poczucia niebezpieczeń-
stwa. Podstawową zasadą powinno być 
unikanie kontaktów z innymi osobami 
oraz stosowanie się do zasad utrzymy-
wania czystości i higieny. 

Kontakt do przedszkola:

telefon: 42 718 05 87
e-mail:

przedszkolelesmierz@ug-ozorkow.pl

Anna Pruchniewska
Dyrektor Gminnego Przedszkola 

w Leśmierzu

Gdy nie można iść do przedszkola…
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 
2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 w Gminnym Przedszkolu w Leśmierzu realizowane jest nauczanie 
na odległość. Rodzice zostali o tym powiadomieni, mają udostępnione 
numery do przedszkola i wychowawców swoich dzieci oraz e-mail 
przedszkola, za pomocą którego mogą kontaktować się z dyrektorem 
i księgowością.
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Już w pierwszych dniach zawiesze-
nia zajęć nauczyciele dostali możliwość 
„wypożyczenia” swoich służbowych 
laptopów do domu. Jesteśmy w trakcie 
organizowania poprzez Urząd Gminy 
tabletów dla uczniów.

Ponieważ szkolne rozwiązania 
bazują na produktach firmy Google, 
pełen dostęp do wszystkich kanałów 
nasi uczniowie mają za pośrednictwem 
dowolnego telefonu z systemem andro-
id lub iOS. We znaki daje się kiepska 
jakość Internetu w domach, jednak na to 
nie mamy już wpływu. Więcej wysiłku 
i inwencji wymaga strona organizacyjna 
nauczania. 

Nauczanie zdalne to sytuacja nowa 
zarówno dla nauczycieli jak i dla rodzi-
ców. Nie ma co ukrywać, że jednych 
i drugich kosztuje to sporo wysiłku oraz 
dodatkowej pracy. Wbrew obiegowych 
opiniom przygotowanie lekcji on-line 
jest dla nauczycieli znacznie bardziej 
pracochłonne od przygotowania „nor-
malnej” lekcji. O wątpliwej jakości 
niektórych proponowanych nam mate-
riałów zapewne Państwo słyszeliście. 
Każdy link, każde nagranie wymaga 
od nas dokładnej analizy. Oczywiście 
również dla rodziców szczególnie klas 
młodszych nauczanie zdalne wymaga 
zaangażowania i często pogodzenia 
nauczania domowego z obowiązkami 
zawodowymi, co zazwyczaj łatwe nie 
jest.

Cały proces nauczania zdalnego jest 
monitorowany i już udało się stworzyć 

jakieś ramy organizacyjne i zasady 
współpracy, które ujęliśmy w „Szkol-
nym systemie pracy na odległość”. 
Korzystając z możliwości „nieelektro-
nicznego” dotarcia do rodziców przed-
stawię niektóre z nich:
1. Zajęcia z uczniem prowadzone są: 

a. w czasie rzeczywistym: 
l w grupach tworzonych z po-

szczególnych oddziałów lub 
w grupach międzyoddziało-
wych, lub w innych uznanych 
przez nauczyciela za właści-
we,

l indywidualnie z uczniem/
wychowankiem;

b. pośrednio:
l za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego lub platfor-
my G Suite,

l z wykorzystaniem nagrań 
video lub innych materiałów 
przygotowanych przez na-
uczycieli.

2. W dziennikach klasowych i dzien-
nikach zajęć innych dostępnych 
on-line, do piątku każdego tygo-
dnia nauczyciel wpisuje tematy 
zajęć zaplanowanych do zreali-
zowania w następnym tygodniu. 
Po każdym temacie w nawiasie 
nauczyciel wpisuje planowaną 
formę przeprowadzenia zajęć oraz 
po ukośniku przewidywany czas 
aktywności dziecka przy ekranie 
komputera wg zasad:
a. VK – nauczanie w czasie rzeczy-

wistym – wideokonferencja, dysku-
sja na czacie, grupie dyskusyjnej, 
rozmowa telefoniczna. Taki symbol 
oznacza, że uczeń powinien być przy 
komputerze podczas lekcji.
b. CR – nauczanie pośrednie z in-
formacją zwrotną ( np. mail. Clas-
sroom i inne przypadki, w których 
prezentujemy jakąś część materiału 
poprzez nagranie własne lub link 
do materiału, a uczeń wykonuje 
polecenia, które oceniamy lub 
mamy podgląd na ich wykonanie 
lub postęp). Taki symbol oznacza, 
że lekcję można zrobić w dowolnie 
wybranym momencie, często będzie 
dostępna ona wcześniej na odpo-
wiednich platformach. Będzie wy-
magana jakaś forma oddania pracy.
c. WW – prezentujemy materiał bez 
informacji zwrotnej (np. prosimy 
o wykonanie ćwiczeń na stronie 
www lub poprzez mail, ale nie 
zbieramy informacji na temat ich 
wykonania, nie mamy podglądu 
w działalność ucznia). Ten symbol 
informuje, że nauczyciel poda jakiś 
materiał, który powinno się przy-
swoić lub wykonać (np. ćwiczenia 
z wychowania fizycznego), jednak 
nie będzie sprawdzane wykonanie 
tych poleceń.
Czas na przykład:
Temat: Tworzenie prostych algo-
rytmów (CR/15), mówi nam, że 
lekcję o algorytmach uczeń może 
przyswoić w dogodnym dla siebie 
czasie na platformie Classroom. 
Będzie poproszony o wykonanie 
i oddanie jakiegoś zadania lub 
ćwiczenia. Około 15 minut będzie 
spędzał przed ekranem komputera.

3. W dziennikach lekcyjnych na-
uczyciele nie wpisują obecności 
uczniów na zajęciach prowadzo-
nych zdalnie, lecz zaznaczają 
udział w tych zajęciach lub jego 
brak w przypadku nieposiadania 
informacji zwrotnej od uczniów 
o ich udziale w zajęciach (po-

Nauczanie zdalne 
w Szkole Podstawowej w Leśmierzu
Szkoła Podstawowa w Leśmierzu od 2012 roku posiada dziennik 
elektroniczny jako jedyny prowadzony dziennik. Od 2009 roku 
wdrożyliśmy pakiet GSuite, a wraz z nim: indywidualne konta 
pocztowe dla uczniów i nauczycieli, spersonalizowany dostęp do 
telekonferencji Hangouts Meet, portal edukacyjny Classroom, czat, 
kalendarz, grupy dyskusyjne i wielu innych narzędzi. Korzystanie 
z nich jest dla pracowników szkoły na porządku dziennym. Oczywiście 
tak niespodziewane przejście z tradycyjnego nauczania na nauczanie 
zdalne rodzi wiele problemów technicznych i organizacyjnych. 
Problemy techniczne udaje nam się rozwiązywać na bieżąco.
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twierdzenia odbioru wiadomości, 
przesłane prace itp.) wg zasady:
a. lzd – dla uczniów, co do których 

uczestnictwa w zajęciach jesteśmy 
pewni; 

b. ▬ zd – dla pozostałych uczniów.
Zapisy powyższe służą jedynie mo-

nitorowaniu dostępności poszczegól-
nych kanałów dostępu i nie są w żadnej 
mierze sprawdzeniem frekwencji w tra-
dycyjnym ujęciu.

Należy tutaj dodać, że w żadnym 
wypadku nie stosujemy kar w postaci 
minusów, uwag itp, kiedy uczeń nie 
uczestniczył w zajęciach. Uznajemy, że 
rodzic widząc w polu frekwencja znak 
– zd ma informację o tym, że jego dzie-
cko nie brało udziału w zajęciach, i jest 
świadomy konsekwencji, jakie niesie 
za sobą brak zaangażowania dziecka 
w kilku lekcjach pod rząd.

Z drugiej strony, jeżeli zdarzy się 
dziecku dłuższa przerwa w zajęciach 
(choroba, awaria sprzętu itp.) zdecy-
dowanie nie jest dobrym pomysłem 
nadrabianie hurtem wszystkich zale-
głości z paru dni. To trochę tak jak 
z treningiem. Jeżeli codziennie bie-
gamy 2 kilometry i przepadnie nam 5 
treningów, to przebiegnięcie jednego 

dnia 10 kilometrów nie spowoduje 
„odrobienia zaległych treningów”. 
Podobnie jest z „trenowaniem głowy”. 
Robienie w niedzielne popołudnie za-
dań z matematyki z całego tygodnia nie 
przyniesie nic dobrego. Lepiej skon-
taktować się z nauczycielem i wspól-
nie opracować jakiś plan nadrobienia 
zaległości.
4. Po prezentacji każdego dłuższego 

tematu, szczególnie podczas za-
jęć w klasach 1-3, nauczyciel ma 
obowiązek wskazać treści, których 
przyswojenie jest niezbędne oraz 
tych, które można ewentualnie 
pominąć. Ta zasada to wyjście na-
przeciw oczekiwaniom rodziców. 
Dzięki niej można regulować czas 
spędzony na nauce i koncentrować 
się na rzeczach ważnych w przypad-
ku, kiedy dziecko ma kłopoty np. 
z opanowaniem materiału. 

5. Nauczyciel zawsze jasno określa 
jakie materiały i w jakiej formie 
należy przesłać w informacji 
zwrotnej. To ważne, polecenie „Na-
ucz się na pamięć tekstu piosenki” 
nie oznacza, że trzeba nauczycielowi 
przesłać na drugi dzień nagrania 
wideo śpiewającej pociechy. Podob-
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nie polecenie: „Napisz w zeszycie 
trzy zdania o pierwszych oznakach 
wiosny” nie rodzi konieczności 
przesłania zdjęcia odpowiedniej 
strony z zeszytu dziecka. 
Wszystkie te i inne ustalenia są na 

bieżąco przedstawiane rodzicom przez 
wychowawców klas między innymi na 
stronie www w zakładce: Klasy. Nasi 
nauczyciele pracują zdalnie z ucznia-
mi w godzinach 800-1400. Oczywiście 
w szczególnych przypadkach, w spra-
wach ważnych z wychowawcą kontak-
tować można się w innych godzinach. 
Wiem, że każda z moich koleżanek 
wychowawczyń ma własne opracowane 
z państwem zasady. 

Gorąco zachęcam do kontaktu i po-
dzielenia się swoimi przemyśleniami 
i spostrzeżeniami nie tylko tymi nega-
tywnymi ale również pozytywnymi, 
których mam nadzieję nie brakuje. Każ-
da informacja zwrotna to dla nas wska-
zówka umożliwiająca podejmowanie 
właściwych działań, a zapewne jeszcze 
nieprędko wrócimy do tradycyjnego 
nauczania. 

Tomasz Wojtkiewicz
Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Leśmierzu
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Wytyczne opisujące sposób biologicz-
nego zabezpieczenia fermy świń, składają 
się z dokumentu bazowego zawierającego 
wymagania w zakresie:

4 statusu zdrowotnego gospodar-
stwa i jego otoczenia w kontekście ASF,

4 infrastruktury gospodarstwa, w 
tym podziału fermy na tzw. strefę czystą 
i brudną,

4 zarządzania na fermie zwierzęta-
mi, ludźmi, paszami, ubocznymi produk-
tami pochodzenia zwierzęcego itp.,

4 prowadzonej dokumentacji
oraz wzoru protokołu kontrolnego, 

stanowiącego integralną część przedmio-
towych wytycznych. Dokument ten wraz 
z protokołem zawiera istniejące wymaga-
nia w zakresie bioasekuracji wynikające 

z dotychczasowych przepisów oraz nowe 
dodatkowe zasady do dobrowolnego 
wdrożenia. 

Biorąc pod uwagę coraz większą 
liczbę wykonywanych badań labora-
toryjnych próbek pobranych od świń 
przed przemieszczeniem poza obszary 
wymienione w części II i III decyzji 
wykonawczej Komisji 2014/709/UE, 
wskazówki w dokumentach unijnych 
między innymi takimi jak „Principles and 
criteria for geographically defining ASF 
regionalisation: rewizja 3, a także dzia-
łania w zakresie zwalczania tej choroby 
w Polsce, które wskazują, że najbardziej 
ryzykownym okresem w roku z punktu 
widzenia możliwości przenikania wirusa 
ASF do gospodarstw jest okres od począt-

ku czerwca do końca października, należy 
uznać, że spełnienie wymagań opisanych 
w nowo wypracowanym dokumencie po-
winno umożliwić przyznanie odstępstwa 
od konieczności pobierania próbek krwi 
do badań przed przemieszczeniem przez 
cały rok kalendarzowy.

Natomiast w okresie od listopada do 
końca maja odstępstwo od wykonywania 
badań laboratoryjnych przy przemiesz-
czeniu świń z obszaru objętego ograni-
czeniami i obszaru zagrożenia, może być 
przyznawana na podstawie spełnienia 
obligatoryjnych, podstawowych wyma-
gań weterynaryjnych zawartych w obo-
wiązujących rozporządzeniach Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Dokumenty opisujące powyższe 
zasady bioasekuracji ferm trzody chlew-
nej znajdują się na stronie Głównego 
Inspektoratu Weterynarii w zakładce 
ASF – informacje dla hodowców i przed-
siębiorców – materiały pomocnicze dla 
hodowców świń.

Oprac. na podstawie pisma 
Dyrektora Wydziału Rolnictwa 
i Transportu Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Łodzi 
z dn. 1 kwietnia 2020 r.
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Zasady bioasekuracji 
dla gospodarstw utrzymujących świnie
Wydział Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Łodzi poinformował, że we współpracy Głównego Lekarza 
Weterynarii z przedstawicielami związków branżowych Polpig oraz 
Polsus opracowane zostały zasady bioasekuracji dla gospodarstw 
utrzymujących świnie. Mają one na celu uzyskanie odstępstwa 
od obowiązku wykonywania badań laboratoryjnych próbek krwi w 
kierunku ASF, pobranych od świń na 7 dni przed przemieszczeniem 
zwierząt z obszaru objętego ograniczeniami i obszaru zagrożenia. 
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Gdy tylko nadejdzie pora, należy 
właściwie uprawić glebę, by przygo-
tować ją do wegetacji roślin. Ziemia 
utrzymana w dobrej kulturze i odpo-
wiednio nawożona wydaje zazwyczaj 
obfity plon, gdy oczywiście pracujący 
na niej rolnik jest za „pan brat” z 
agrotechniką, a występujące warunki 
atmosferyczne zapewnią niezbędną 
wilgoć. 

Właśnie z tą wilgocią robi się 
coraz gorzej i dlatego rolnicy muszą 
czuwać i w odpowiednim momencie 
wyjeżdżać w pole, by siać, sadzić czy 
też stosować odpowiednie zasilenie 
gleby. Tak właśnie czyni większość 
naszych rolników, bo znają rolnicze 
prawidła od ojca, dziada itd. 

Tradycyjne przywiązanie polskie-
go rolnika do pracy na swojej roli 
jest słynne i powszechnie znane. Nie 
można tego nazwać inaczej jak wielką 
zaletą i należy doceniać ciężką pracę, 
która jest podstawą wyżywienia na-
rodu. Życzmy więc wszystkim rolni-
kom dobrych urodzajów i wysokich 
dochodów, bez czego nie może być 
ciągłości w produkcji płodów rol-
nych - niezbędnych przecież każdemu 
człowiekowi.

Pao

Rolnicy 
ruszyli 
w pole
Nasi rolnicy nie mają czasu na zbyt 
długie przerwy w pracy, ponieważ 
z chwilą nadejścia wiosny 
nie pozwala na to kalendarz 
prac polowych. Doświadczeni 
gospodarze, znający każdy zagon 
swoich uprawnych gruntów, 
muszą przestrzegać reguł, które 
pozwalają uzyskać oczekiwane 
plony z ziemi. 
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Znawcy rozgrywek fut-
salowych doskonale wiedzą, 
że na takim turnieju dość 
trudno wskazać faworyta, 
oczywiście spośród drużyn 
systematycznie ćwiczących 
zimą na hali. Ponieważ dla 
większości naszych drużyn 
piłka nożna jest najbardziej 
popularną dyscypliną upra-
wianą w naszych klubach, 
zawsze ma miejsce zacię-
ta rywalizacja, choć bramki 
strzelają tylko nieliczni. 

Imponujące rozmiary łę-
czyckiej hali sportowej dały 
się we znaki słabszym kondy-

Turniej Piłki Nożnej Halowej
Tegoroczny „wiosenny” Turniej Piłki Nożnej Halowej dla naszych drużyn LKS odbył 
się również w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Łęczycy 
w dniu 8 marca 2020 r. 

cyjnie zawodnikom, ale właś-
nie dzięki temu więcej było 
pola do gry i o wiele mniej 
kontuzji.  Najpierw odbyły się 
eliminacje w dwóch grupach 
po trzy drużyny systemem 
„każdy z każdym”, by następ-
nie systemem pucharowym 
walczyć o miejsca na podium. 

W meczach półfinałowych 
drużyna z Sierpowa pokonała 
drużynę z Małachowic 1:0, na-
tomiast drużyna z Czerchowa 
uległa piłkarzom z Wróblewa 
0:4. Wcześniej z rozgrywek 
odpadły drużyny z Modlnej 
i Skromnicy. 

W meczu o trzecie miejsce 
drużyny z Małachowic i Czer-
chowa zagrały na remis 0:0 
i zadecydowały rzuty karne 
– z korzyścią dla Małachowic 
3:1. Najbardziej widowisko-
wym okazał się mecz o I miej-
sce, gdzie piłkarze z Sierpowa 
pokonali drużynę z Wróblewa 
2:0. Ostatecznie, po zaciętych 
meczach podium wyglądało 
następująco: 

I miejsce – LKS MAG-
NAT Sierpów 

II miejsce – LKS ORZEŁ 
Wróblew 

III miejsce – LKS KA-

NARKI Małachowice
Królem strzelców turnieju 

został Jan Kubacki z drużyny 
LKS Wróblew, który zdobył 5 
goli. Najlepszym bramkarzem 
okazał się Marcin Wiktorski 
z drużyny LKS Sierpów, któ-
remu wpadła tylko jedna piłka 
do bramki. Gratulujemy.

Czołowe drużyny i naj-
lepsi zawodnicy otrzymali 
puchary, statuetki i dyplomy 
GKLS Ozorków, ufundowane 
ze środków pochodzących 
z dotacji Gminy Ozorków. 
Dziękujemy.

Pao
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O ile, szczegółowe za-
sady do stosowania w życiu 
codziennym pozwalają za-
spokoić swoje najpilniejsze 
potrzeby, to w przypadku 
występujących potrzeb du-

chowych i chęci uczestni-
czenia w uroczystościach 
kościelnych – powstał prob-
lem nie do rozwiązania. 
Występująca od kilku ty-
godni epidemia na terenie 

całej Polski spowodowała 
radykalną zmianę w funkcjo-
nowaniu kościołów parafial-
nych, gdzie wprowadzono 
znaczące ograniczenia dla 
wszystkich wiernych. Tylko 
pojedyncze osoby przyna-
leżące do poszczególnych 
wspólnot parafialnych na 
terenie gminy mogły uczest-
niczyć w adoracji Grobu 
Pańskiego podczas tegorocz-
nych Świąt Wielkanocnych. 
Oczekiwane przeżycia wier-
nych poprzez uczestnictwo w 
kościelnych uroczystościach 
na pamiątkę śmierci i zmar-
twychwstania Pana Jezusa, 
musiały tym razem przebie-
gać zupełnie inaczej. 

O wielkim znaczeniu dla 
wiernych Triduum Paschal-
nego przy obecności setek 
parafian czy też mszy świę-
tych wielkanocnych - nie 
trzeba nikogo przekonywać, 
natomiast wszelkie relacje 

z przebiegu Świąt Wiel-
kanocnych Anno Domini 
2020 jako wydarzenie bez 
precedensu, znajdą zapewne 
znaczące miejsce w historii 
kościoła. 

Również, my wszyscy 
– szanujący polski zwy-
czaj święcenia pokarmów w 
przystrojonych koszyczkach, 
musieliśmy zastąpić je włas-
nym błogosławieństwem 
świątecznego pokarmu prze-
widzianym na wielkanocne 
śniadanie. Miało to więc 
domowy charakter spędzania 
świąt z mszą świętą transmi-
towaną w telewizji włącznie, 
a tylko nieliczni mieszkańcy 
odwiedzili swoje parafialne 
świątynie, mając oczywiście 
na uwadze obowiązujące 
obostrzenia dotyczące za-
chowania ludności na czas 
epidemii koronawirusa. Oby 
nigdy więcej! 

Pao

Wielkanoc 
z koronawirusem
Świat cały zmaga się obecnie ze śmiercionośnym 
działaniem koronawirusa SARS – CoV-2 
wywołującym nieuleczalną dla wielu zakażonych 
osób chorobę COVID-19, która w przypadku 
słabego organizmu potrafi doszczętnie zniszczyć 
układ oddechowy człowieka. Wszelkie środki 
podejmowane przez władze państwowe i 
samorządowe dla zwalczania skutków oraz 
zapobiegania chorobie wiążą się z wieloma 
utrudnieniami w codziennym funkcjonowaniu, ale 
wszystko musi się odbywać przy zachowaniu w jak 
największym stopniu - dystansu pomiędzy ludźmi. 
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Informacje ogólne 
W związku z koniecznością zapo-

biegania, przeciwdziałania i zwalczania 
zachorowań na COVID-19, oraz wy-
wołanych nim sytuacji kryzysowych 
określa się poniższe wytyczne dotyczące 
postępowania z odpadami wytwarza-
nymi w czasie występowania zakażeń 
koronawirusem SARS-CoV-2 i zacho-
rowań na wywoływaną przez niego 
chorobę COVID-19 (w czasie trwania 
pandemii/epidemii). 

Odpady wytworzone przez osoby 
zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze 
(maseczki, rękawiczki) stosowane np. 
w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, 
w trakcie zakupów, w celu minimalizacji 
ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania 
się koronawirusa, powinny być wrzu-
cane do pojemnika/worka na odpady 
zmieszane. 

Wyjaśnienie pojęć
Kwarantanna – odosobnienie osoby 

zdrowej, która była narażona na zakaże-
nie, w celu zapobieżenia szerzeniu się 
chorób szczególnie niebezpiecznych 
i wysoce zakaźnych1. 

Izolacja – odosobnienie osoby lub 
grupy osób chorych na chorobę zakaźną 
albo osoby lub grupy osób podejrzanych 
o chorobę zakaźną, w celu uniemoż-
liwienia przeniesienia biologicznego 
czynnika chorobotwórczego na inne 
osoby2.

Postępowanie z odpadami 
Z odpadami wytworzonymi w miej-

scu kwarantanny lub izolacji przez 
osoby:
l które były narażone na zakażenie 

koronawirusem SARS-CoV-2,
l zakażone koronawirusem SARS-

-CoV-2, 
l mające bezpośredni kontakt z oso-

1 Art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 
r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1239, z poźn. zm). 
2 Art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 
r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi.

bami zakażonymi koronawirusem 
SARS-CoV-2, 

l chorych na COVID-19 
– należy postępować w sposób 

opisany w poniższych Wytycznych 
szczegółowych.

Odpady wytwarzane w miejscach 
kwarantanny lub izolacji, ze względu na 
miejsce powstawania oraz na ich skład 
stanowią odpady komunalne. Jednakże, 
z uwagi na świadomość, że odpady te 
wytwarzane będą przez osoby zakażo-
ne wirusem SARS-CV-2 lub chore na 
COVID-19 oraz brak potwierdzonych 
ustaleń naukowych co do czasu aktyw-
ności koronawirusa na powierzchniach 
różnych materiałów wchodzących 
w skład odpadu, należy z tymi odpada-
mi postępować zachowując szczególne 
środki ostrożności. 

Wytyczne szczegółowe 
A. Wytyczne dla gmin. 
B. Wytyczne dla osób zdrowych ob-

jętych kwarantanną, dla osób sto-
sujących środki zapobiegawcze 
np. w miejscu pracy, komunikacji 
miejskiej, w trakcie zakupów, w celu 
minimalizacji ryzyka zarażenia i roz-
przestrzeniani się koronowirusa. 

C. Wytyczne dla osób przebywających 
w izolacji. 

D. Wytyczne dla podmiotów zajmują-
cych się odbiorem odpadów i gospo-
darowaniem odpadami.
Wytyczne dla osób stosuje się dla 

całego gospodarstwa domowego, w któ-
rym taka osoba się znajduje. 
A. Wytyczne dla gmin: 

Dysponentami informacji o adresach 
osób przebywających w izolacji i kwa-
rantannie są Wojewodowie, Policja 
i Ośrodki Pomocy Społecznej. Dane 
te nie mogą być przekazywane przez 
dysponentów innym podmiotom. Stąd 
zaleca się działanie w porozumieniu 
z Wojewodami, Policją, czy Ośrodkami 
Pomocy Społecznej w zakresie wskaza-
nym lit. a i b 
a) w miarę możliwości zapewnienie 

worków w określonym kolorze i/

albo oznaczonych symbolem (np. 
napisem „C”), w celu jednoznacznej 
identyfikacji odpadów z gospodarstw 
domowych lub od osób z grup C; 

b) zapewnienie odbioru nie rzadziej niż 
co 7 dni worków, o których mowa 
w lit. a; 

c) zorganizowanie odpowiedniego 
transportu, bezpośrednio do instalacji 
unieszkodliwiania odpadów komu-
nalnych worków, o których mowa 
w lit. a lub wyznaczonych przez 
gminę miejsc zbierania odpadów 
komunalnych z gospodarstw domo-
wych objętych izolacją; 

d) zapewnienie dezynfekcji pojem-
ników wielokrotnego użytku oraz 
środków transportu odpadów trans-
portujących odpady z gospodarstw 
domowych lub od osób z grup C. 

B. Wytyczne dla osób zdrowych 
objętych kwarantanną, dla osób 
stosujących środki zapobiegawcze 
np. w miejscu pracy, komunikacji 
miejskiej, w trakcie zakupów, 
w celu minimalizacji ryzyka za-
rażenia i rozprzestrzeniani się 
koronowirusa: 

a) odpady powinny być segregowane 
i wrzucane do właściwych pojem-
ników (papier, szkło, metale i two-
rzywa sztuczne, bioodpady, odpady 
zmieszane), 

b) maseczki, rękawiczki i inne środki 
ochronne stosowane przez osoby 
zdrowe powinny być uprzednio ze-
brane workach, które po zawiązaniu 
wrzucane są do pojemnika/worka na 
odpady zmieszane. 

C. Wytyczne dla osób przebywa-
jących w izolacji (wytycznymi 
tymi obejmuje się także odpady 
wytwarzane w obiektach/na obsza-
rze kwarantanny zbiorowej, którą 
obejmowani są obywatele Polski np. 
wracający do kraju). 

l wysoce zalecane jest, aby odczekać 
72 godziny od zamknięcia worka – 
przed przekazaniem worka z odpa-
dami do odbioru; 

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie 
postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń 
koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego 

chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii) 
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l osoba przebywająca w izolacji 

umieszcza odpady w worku prze-
znaczonym na ten cel, w miarę moż-
liwości worek spryskać preparatem 
wirusobójczym; 

l worka z odpadami nie należy zapeł-
niać powyżej ¾ jego pojemności i nie 
zgniatać; 

l po zapełnieniu worka, osoba przeby-
wająca w izolacji, zawiązuje worek 
i po ustaleniu z osobą wynoszącą 
odpady z miejsca izolacji wystawia 
worek z odpadami z pomieszczenia, 
w którym przebywa; 

l osoba wynoszącą odpady z miejsca 
izolacji wkłada (w rękawiczkach) 
wystawiony przez osobę w izolacji 
worek do drugiego worka, zawią-
zuje/zamyka go i zabezpiecza przed 
przypadkowym otwarciem w chwili 
jego odbioru (oprócz dokładnego 
zawiązania worka, można zamknąć 
go dodatkowo przy pomocy taśmy 
samoprzylepnej lub sznurka) oraz 
oznacza datę oraz godzinę zamknię-
cia worka; 

l worek z odpadami należy przenieść 
w rękawiczkach do miejsca przezna-
czonego do gromadzenia odpadów 
i umieścić w oznakowanym pojem-
niku przeznaczonym na te odpady, 
w miarę możliwości będącego w po-
siadaniu odbierającego; 

l przed i po każdej czynności zwią-
zanej z pakowaniem/przenoszeniem 
odpadów, używać rękawic ochron-
nych, myć i/lub dezynfekować ręce; 

l odpady, których nie można łączyć 
z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, zużyte 
baterie i akumulatory, zużyte świet-

lówki) powinny być pozostawione 
w domu w czasie izolacji i przekaza-
ne do systemu gminnego, kiedy bę-
dzie można opuścić miejsce izolacji. 

Ø Magazynowanie odpadów, o któ-
rych mowa powyżej, w miejscach 
przeznaczonych do gromadzenia 
odpadów, z wyłączeniem zabudowy 
jednorodzinnej, prowadzi się w za-
mykanych pojemnikach lub konte-
nerach, oznakowanych, w sposób 
zabezpieczający przed rozprzestrze-
nianiem odpadów, zabezpieczonych 
przed dostępem osób postronnych 
oraz zwierząt. 

Ø Magazynowanie odpadów w za-
budowie jednorodzinnej prowadzi 
się w miejscach wyznaczonych na 
terenie posesji w zamykanych po-
jemnikach, oznakowanych, w sposób 
zabezpieczający przed ich rozprze-
strzenianiem, dostępem osób po-
stronnych oraz zwierząt. 

D. Wytyczne dla podmiotów zajmu-
jących się odbiorem i gospodaro-
waniem odpadami:

a) odpady, zgodnie z wstępnymi wy-
tycznymi Komisji Europejskiej, po 
9 dniach przestają stanowić zagro-
żenie, 

b) jeżeli worek, o którym mowa w Czę-
ści A lit. a jest rozerwany lub nieza-
mknięty należy w miarę możliwości 
poinformować osobę, która worek 
wystawiła (np. przez umieszczenie 
kartki na drzwiach) o konieczności 
szczelnego zamykania odpadów, 

c) zaleca się, aby odpady selektywnie 
zebrane były w miarę możliwości 
magazynowane przez 9 dni przed 
skierowaniem ich do przetworzenia, 

d) odpady w workach, o których mowa 
w Części A lit. a, nie powinny być 
przetwarzane z udziałem osób sor-
tujących – w przypadku braku moż-
liwości technicznych przetwarzania 
wyłącznie na liniach całkowicie 
zautomatyzowanych bez udziału 
człowieka, odpady należy kierować 
bezpośrednio do unieszkodliwiania 
(zaleca się termiczne przekształcanie 
lub bezpośrednie składowanie najle-
piej na składowiskach z instalacją do 
aktywnego odgazowania), 

e) w przypadku niedoboru personelu 
w świadczeniu usług odbierania 
lub zagospodarowywania odpadów 
zaleca się: 

l zmniejszenie częstotliwości odbioru 
selektywnie zebranych odpadów 
z frakcji szkła, papieru, metali i two-
rzyw sztucznych,

l zapewnienie w pierwszej kolejności 
przetwarzania odpadów, o których 
mowa w Części A. lit. a – w celu 
zapewnienia ciągłości odbioru i prze-
twarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych i bioodpadów, 

f) zaleca się ustanawianie szczególnych 
warunków pracy dla starszych pra-
cowników; 

g) w miarę możliwości i potrzeb zaleca 
się zapewnienie środków ochrony 
indywidualnej tj. okulary lub przy-
łbice, maski, rękawiczki i ubrania 
robocze. 

Ø Osobom mającym bezpośredni 
kontakt z odpadami gromadzonymi 
w workach, o których mowa w Czę-
ści A lit. a, zaleca się:

a) stosowanie odpowiednich środków 
ochrony indywidualnej, takich jak 
gogle, przyłbice, maski, rękawiczki, 
odzież robocza i ochronna, 

b) ścisłe przestrzeganie podwyższonych 
norm higieny, w tym częste zmiany 
i czyszczenie środków ochrony 
indywidualnej oraz pranie odzieży 
roboczej; wymiana rękawic;

c) regularne dezynfekowanie urzą-
dzeń, kabin samochodowych, kabin 
urządzeń na liniach sortowniczych 
w zakładach, 

d) w miarę możliwości częste mycie rąk 
i ich dezynfekcja, 

e) wyposażenie pracowników w do-
zowniki z zalecanym płynem dezyn-
fekcyjnym wirusobójczym do rąk.fo

to
: 

in
te

rn
et
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To z kolei żołnierz, w od-
różnieniu od naszego Pana Jana 
Kluski, urodzony w dalekich 
stronach, bo w miejscowości 
Rossosza w województwie 
bialskopodlaskim, który został 
przez losy wojny skierowany 
na naszą ziemię, żeby bronić ją 
pod Modlną przed niemieckim 
najeźdźcą. 

Wybór tej postaci nie był 
dla mnie trudny, i to z wielu 
przesłanek, chociaż wystarczy-
łaby ta jedna, najważniejsza, że 
za męstwo na polu walki i za-
sługi bojowe został jako jedyny 
z oficerów 17 Wielkopolskiej 
Dywizji Piechoty, obok swego 
dowódcy płka dyplomowanego 
Mieczysława Mozdyniewicza, 
uhonorowany najwyższym 
polskim odznaczeniem woj-
skowym – Złotym Krzyżem 
Orderu Virtuti Militari (wcześ-
niej odznaczony był Srebrnym 
Krzyżem tego orderu).

Drugą ważną przesłanką 
było autorstwo kapitana Gło-
wackiego (awansowanego po 
wojnie do stopnia pułkownika) 
niezwykle cennej, szczególnie 

dla nas, mieszkańców gmi-
ny Ozorków, książki pt. „17 
Wielkopolska Dywizja Pie-
choty w kampanii 1939 roku”. 
Gdy książka ta ukazała się 
w księgarniach w 1969 roku 
nabyłem ją bez wahania, a gdy 
po latach natrafiłem na nią na 
antykwarycznej półce, kupiłem 
ją i przekazałem ówczesnemu 
dyrektorowi szkoły w Modlnej 
– panu Edwardowi Stańczyko-
wi. Jeżeli Ktoś z Czytelników 
wypożyczył ją z biblioteki 
szkolnej, potwierdzi moją wy-
soką ocenę zawartych w niej 
treści, które opisują szczegóło-
we nie tylko operacje wielkich 
jednostek wojskowych jak 
dywizje, ale walki pułków, ba-
talionów, a także boje kompanii 
i baterii, a nawet plutonów. My, 
czczący z największym hołdem 
pamięć żołnierzy pochowanych 
na cmentarzu w Modlnej znaj-
dziemy w tej książce szereg 
opisów okoliczności, w jakich 
Im przyszło polec w walkach 
na naszej ziemi. Publikację tę 
docenili historiografowie woj-
skowi, a jej autor został za nią 

uhonorowany nagrodą Ministra 
Obrony Narodowej. 

Poza nią napisał też aż 
pięciokrotnie wznawianą przez 
Wydawnictwo MON, co świad-
czy o jej poczytności, książkę 
pt. „Obrona Warszawy i Mod-
lina na tle kampanii wrześnio-
wej” i równie cenną pozycję 
pt. „Działania wojenne na 
Lubelszczyźnie w roku 1939”. 
Za zasługi oddane na szerokim 
polu działalności nasz bohater 
został laureatem Nagrody Mia-
sta Stołecznego Warszawy.

Wybór pułkownika Lu-
dwika Głowackiego nastąpił 
także i z moich osobistych 
przesłanek. Miałem bowiem 
zaszczyt poznać Go osobiście 
podczas jednej z uroczystości 
poświęconych rocznicy Bitwy 
nad Bzurą w Łęczycy. Rozma-
wiał ze mną bardzo życzliwie, 
a w szczególności, gdy się 
przedstawiłem jako badający 
dzieje 32 Eskadry Rozpoznaw-
czej. Słyszał o mnie od mego 
brata, który mieszkając w War-
szawie, pośredniczył z Nim 
w nawiązaniu mego kontaktu 
z Jerzym Pawlakiem, autorem 
liczących się publikacji o dzia-
łaniach lotnictwa polskiego 
we wrześniu 1939 roku. Pan 
Ludwik Głowacki pracując 
wówczas w państwowych in-

stytucjach naukowych dosko-
nale znał środowisko history-
ków zajmujących się tematyką 
kampanii wrześniowej. Wtedy 
też serdecznie podziękowałem 
Pułkownikowi za ten owocny 
dla mnie kontakt z Jerzym 
Pawlakiem, który nam obu 
bardzo pomógł w odtworzeniu 
działań bojowych 32 eskadry 
z lotniska w Sokolnikach. Ja 
dostarczałem mu informacji 
zebranych z badań terenowych, 
on z badań archiwalnych. 

Zanim przejdę do opisu 
udziału kapitana Głowackiego 
w Bitwie nad Bzurą poznajmy 
Jego niezwykle bogaty życio-
rys. Urodził się 10 sierpnia 
1904 roku w miejscowości 
Rossosza (wsi wielkości Parzę-
czewa), położonej na południe 
od Białej Podlaskiej, w któ-
rym to mieście w 1927 roku 
uzyskał maturę. W roku 1928 
ukończył Szkołę Podchorążych 
Piechoty w Ostrowie Komoro-
wie, a następnie w 1930 roku 
Szkołę Podchorążych Artylerii 
w Toruniu. W stopniu podpo-
rucznika rozpoczął wojskową 
służbę zawodową w jednost-
kach artylerii. Jako porucznik 
od 1935 roku do wybuchu 
wojny dowodził artylerią pie-
choty w 68 Pułku Piechoty we 
Wrześni wchodzącego w skład 
gnieźnieńskiej 17 Wielkopol-
skiej Dywizji Piechoty. 

W dniu 3 września 1939 
roku będąc w randze kapitana 
objął dowództwo 6 baterii 17 
Pułku Artylerii Lekkiej, a od 
16 września dowództwo II dy-
wizjonu tegoż pułku. W czasie 
kampanii wrześniowej walczył 
w Bitwie nad Bzurą. W latach 
1939-1945 przebywał w obo-
zach jenieckich, między innymi 
w Brunszwiku i Waldenbergu. 
To właśnie w oflagach (obo-
zach jenieckich dla oficerów) 
już zaczął skrupulatnie zbierać 
informacje od kolegów jeń-
ców o działaniach wojennych 
w wojnie obronnej 1939 roku. 
Po powrocie z niewoli służył 
w Ludowym Wojsku Polskim 
jako szef artylerii w 48 puł-
ku piechoty, a w 1946 roku 
jako dowódca Dywizyjnej 

Kapitan 
Ludwik Głowacki

Działania polskiej artylerii w 1939 roku
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Szkoły Podoficerów Artylerii 
w 1 berlińskim Pułku Artylerii 
Lekkiej. 

W 1947 roku jest wy-
kładowcą taktyki artylerii 
w Wyższej Szkole Piechoty 
w Rembertowie, a w następ-
nym roku zostaje szefem Wy-
działu Kampanii Wrześniowej 
w Biurze Historycznym Woj-
ska Polskiego. Jako byłego 
oficera przedwojennej, a więc 
sanacyjnej armii, nie omijają 
go represje komunistyczne-
go reżimu. W 1951 roku zo-
staje aresztowany i skazany 
na długoletnie więzienie. Po 
odsiedzeniu w nim pięciu lat 
w wyniku procesu rehabilita-
cyjnego odzyskuje wolność 
i zostaje kustoszem Biblioteki 
Narodowej w Warszawie do 
roku 1977, w którym przecho-
dzi na emeryturę.

Wróćmy teraz na szlak bo-
jowy naszego bohatera, dowód-
cy 6 baterii 17 Pułku Artylerii 
Lekkiej. Na wstępie należą się 
Szanownym Czytelnikom wy-
jaśnienia paru pojęć w zakresie 
artylerii jak pułk, dywizjon 
i bateria, które będą w poniż-

szym tekście często używane. 
Przed wybuchem wojny 

w 1939 roku każda polska 
dywizja piechoty w swym 
składzie posiadała pułk artylerii 
lekkiej i dywizjon artylerii cięż-
kiej o tej samej numeracji, co 
dywizja. Pułk artylerii lekkiej 
składał się natomiast z 3 jed-
nostek organizacyjno-taktycz-
nych zwanych dywizjonami. 
Dywizjon zaś posiadał trzy 
baterie, każdą uzbrojoną w 4 
działa. Bateria naszego kapita-
na Głowackiego wyposażona 
była w 4 haubice (działa o krót-
kiej lufie, stosowane głównie 
do strzelania stromotorowego) 
kalibru 100 mm, donośności 10 
kilometrów i szybkostrzelności 
8 strzałów na minutę. Działo to, 
jak i jaszcz (wóz z amunicją), 
był ciągniony przez 6 koni. 
W baterii służyło ponad stu 
artylerzystów, a siłę pociągową 
stanowiło 155 koni. 

Działania bojowe 6 baterii 
śledzić będziemy od dnia 9 
września, kiedy rozpoczęła 
się Bitwa nad Bzurą w oparciu 
o treść wspomnianej wcześniej 
książki o 17 Dywizji Piechoty 

i to w znacznej części w formie 
cytatu. Pragnę też na wstępie 
podkreślić, że autor w opisie 
walk toczonych na naszej zie-
mi nie rozwija w szczególny 
sposób fragmentu dotyczące-
go działań swojej baterii, ale 
podobnie jak pisze o innych 
jednostkach, zamyka go zwy-
kle jednym, dwoma, najwyżej 
trzema zdaniami, co może 
powodować pewien niedosyt 
u czytelnika tego tekstu.

9 września o godzinie 16.00 
ruszyło natarcie 17 Wielkopol-
skiej Dywizji Piechoty z pół-
nocnego brzegu Bzury dwoma 
ugrupowaniami: lewym po osi 
Nędzerzew-Sługi-Moraków 
i prawym po osi Kuchary-Or-
szewice-Góra św. Małgorzaty 
(patrz: szkic).

2 bateria wraz z całym II dy-
wizjonem 17 pal (pułk artylerii 
lekkiej) wchodziła w skład tego 
drugiego zgrupowania. Wcześ-
niej dokonane rozpoznanie 
południowego brzegu Bzury 
stwierdziło słabą obsadę nie-
przyjaciela, który zupełnie nie 
spodziewał się stąd uderzenia 
naszych wojsk i sforsowanie 

rzeki nastąpiło bez przeszkód 
z jego strony.

Dopiero, gdy po godzinie 
21.00 czoło 1 batalionu 68 pp 
(pułku piechoty) dochodziło do 
szosy Łęczyca-Piątek natrafiło 
na bardzo silny ogień broni ma-
szynowej i moździerzy. Opór 
nieprzyjaciela zlikwidowała 7 
kompania porucznika Waleria-
na Chai, pokonując w walce na 
bagnety obsługi karabinów ma-
szynowych i o godzinie 23.00 
1 batalion opanował Górę św. 
Małgorzaty, którą w panice 
opuścił kompletnie zaskoczony 
dowódca niemieckiej 30 dywi-
zji piechoty, generał major Kurt 
von Briesen. 

Żołnierze polscy wpadłszy 
na plebanię, gdzie zainstalował 
się sztab dywizji, na stołach 
zobaczyli talerze z niedokoń-
czoną kolacją. II dywizjon, 
a z nim nasza 6 bateria spędzili 
noc na kołach, tzn. w pełnej 
gotowości do bojowych działań 
we wsi Orszewice. Następnego 
dnia, 10 września o godzinie 
6.00 II dywizjon rozwinął ba-
terie, w tym 6 na stanowiskach 
ogniowych w Podgórzycach. 
Około godziny 12.30 w po-
ścigu za nieprzyjacielem dy-
wizjon w ślad za 38 Pułkiem 
Piechoty rozpoczął przemarsz 
w kierunku Skotnik przez dwór 
Karsznice z zadaniem osiąg-
nięcia południowego skraju 
lasu położonego na północ od 
Skotnik. O godzinie 14.00 do 
dowódcy II dywizjonu, majora 
Alojzego Krannerwettera do-
tarła wiadomość, że kolumna 
nieprzyjacielskich samocho-
dów pancernych maszeruje 
drogą od Leśmierza do Skotnik. 
Nadarzała się okazja zniszczyć 
tę kolumnę. Na ten meldu-
nek major rozwinął dywizjon 
w następujący sposób: 4 bateria 
zajęła stanowisko ogniowe na 
północnym skraju lasu znajdu-
jącego się na północ od Skot-
nik, 6 – na południowym skraju 
tego lasu, 5 – w Chrapkowie, 
koło wsi Ambrożew. 

Punkty obserwacyjne (miej-
sca znacznie wysuniętego przed 
baterię patrolu zwiadowczo-ob-
serwacyjnego, który telefonem 

Przysięga wojskowa podczas uroczystości trzeciomajowej – rekruci przysięgają 
na 100 mm haubicę wz. 1914/19 – 3 maja 1936 (źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe)
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polowym podaje do oficera og-
niowego baterii dane o położe-
niu celu) rozmieszczone zosta-
ły następująco: 5 baterii we wsi 
Boczki, 6 baterii na wschodnim 
skraju Skotnik. Stąd nadano 
meldunek o godzinie 14.20 do 6 
baterii o kolumnie 15 samocho-
dów pancernych nieprzyjaciela, 
która opuszczała Skotniki i kie-
rowała się na Małachowice. 

Cztery haubice otworzyły 
skuteczny ogień, od którego 
zapaliły się 4 samochody pan-
cerne. Reszta uciekła przez 
Małachowice, częściowo do 
Modlnej, częściowo do dworu 
Skotniki. Po południu dowódca 
17 Dywizji Piechoty, pułkow-
nik dyplomowany Mieczysław 
Mozdyniewicz, stacjonujący 
ze swoim sztabem na pleba-
nii w Górze św. Małgorzaty, 
wydaje rozkaz do pościgu za 

wycofującymi się na południe 
oddziałami niemieckiej 30 dy-
wizji piechoty.

Interesujący nas szczegól-
nie 3 batalion 68 pp wspierany 
przez 6 baterię kapitana Głowa-
ckiego otrzymuje rozkaz mar-
szu po osi Małachowice-Mod-
lna i dalej drogą na Stryków 
i Brzeziny. O godzinie 15.00 
dowództwo 68 pp i II dywizjon 
17 pal osiągnęło dwór Skotniki. 
Równolegle z równym powo-
dzeniem goniono za wycofu-
jącymi się Niemcami. Jednak 
na lewym skrzydle 1 batalion 
70 pp poniósł straty w rejonie 
Śladkowa Górnego od ognia 
artylerii i uderzenia kompanii 
czołgów. Natomiast bardziej 
na wschodzie, pod Giecznem, 
oddział rozpoznawczy 17 Dy-
wizji pod dowództwem ma-
jora Władysława Szczerbika 

rozbijał wycofujące się szosą 
z Piątku na Zgierz oddziały 
nieprzyjaciela, a w pobliskim 
lesie zdobył na stanowiskach 
ogniowych 12 dział kalibru 150 
mm, 4 wozy amunicyjne i dużo 
artyleryjskiego sprzętu. 

Gdy w dalszym pościgu 
czołowe oddziały 3 batalionu 
68 pp weszły do Małacho-
wic zostały ostrzelane ogniem 
bocznym ze wzgórza 125 m 
koło Modlnej Probostwa oraz 
ogniem na wprost. Widocznie 
emocje związane z pościgiem 
za nieprzyjacielem spowodo-
wały, że nasz bohater nie wy-
trwał przy stanowisku ognio-
wym swej baterii i przyłączył 
się do bardzo wysuniętego do 
przodu zwiadowczo-obserwa-
cyjnego patrolu, któremu po-
stawił zadanie wykrycia gniazd 
broni maszynowej wroga. 

Gdy kapitan Głowacki zna-
lazł się na otwartym polu, zo-
stał przygwożdżony bocznym 
ogniem dwóch karabinów ma-
szynowych strzelających z wia-
traka stojącego na wzgórzu 
132,3 we wsi Dybówka. Udając 
zabitego z telefonu polowego 
podał baterii dane dotyczące 
celu i pierwszą serią bateryjną 
zniszczył gniazda karabinów 
maszynowych na wiatraku oraz 
samochód z trzema oficerami 
niemieckimi, którzy właśnie 
podjechali pod wiatrak. Dalszy-
mi seriami, kierując ogniem, 
rozbił i rozpędził kolumnę 
piechoty nieprzyjacielskiej 
wychodzącą drogą z dworu 
Sokolniki do Małachowic. 
Ścigani ogniem baterii oraz 
7 kompanii, która wyszła na 
południowy skraj Małachowic, 
Niemcy uciekali bezładnie do 
dworu Sokolniki.

Pościg za nieprzyjacielem 
został jednak czasowo zatrzy-
many. Niemcy ogniem artyle-
ryjskim czterech baterii ostrze-
liwali Małachowice i Skotniki, 
a od strony Śladkowa Górnego 
nastąpiło uderzenie kompanii 
czołgów. Przeciw niej skiero-
wał celny ogień swej 6 baterii 
kapitan Głowacki. Wróg za-
wrócił w połowie drogi tracąc 
trzy czołgi. 

Następnie bateria ostrzelała 
kolumnę piechoty niemie-
ckiej posuwającą się w marszu 
ubezpieczonym ze Śladkowa 
Górnego groblą do wschodniej 
części północnych Małacho-
wic. Tylko szpicy niemieckiej 
udało się dojść do wsi. Gros 
kolumny pod celnym ogniem 
polskiej baterii rozbiegło się 
z grobli na okoliczne pola i ści-
gane ogniem, małymi grupkami 
uciekło w popłochu do Kolonii 
Śladków Górny i wsi Bracho-
wice Stare.

Jeszcze tego samego dnia 
wieczorem 6 bateria z całym 
II dywizjonem 17 pal wspie-
rała ogniem obsadzenie przez 
8 batalion strzelców pozycji 
w Dybówce, który ze wsi miał 
współuczestniczyć w natarciu 
na Czerchów, a przez 1 bata-
lion 68 pp Małachowice, który 
opuszczał 3 batalion odchodzą-
cy do odwodu. 

Te przeciwnatarcia wieczo-
rem 10 września niemieckiej 
piechoty wsparte silną artylerią 
i kompanią czołgów, które 
wstrzymały pościg batalionów 
naszej 17 Wielkopolskiej Dy-
wizji Piechoty, spowodowane 
były przybyciem z odsieczą 
rozbitej w dotychczasowych 
walkach 30 dywizji piecho-
ty, nowej wielkiej jednostki 
niemieckiej, zawróconej spod 
Brzezin w marszu na Warsza-
wę, 17 norymberskiej dywizji 
piechoty, wspartej batalionem 
czołgów. Jej dowódca, generał 
Herbert Loch, zainstalował się 
w Modlnej ze swym sztabem.

Do walki z naszą 17 Dy-
wizją zatrzymał dwa pułki 
piechoty (55 i 95) i kompanię 
czołgów, jeden pułk (21 pp) 
z kompanią czołgów kierując 
do obrony Ozorkowa przed 
naszą 25 Kaliską Dywizją 
Piechoty atakującą od Łęczycy.

W toczących się coraz bar-
dziej zaciętych walkach pod 
Modlną z nowo przybyły-
mi siłami nieprzyjaciela, 6 
bateria wspierająca obecnie 
walczący w pierwszej linii 1 
batalion 68 pp przeniosła się 
na południowo-zachodni skraj 
lasu położonego na północ od 

Kapitan Ludwik Głowacki
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Skotnik, w celu ukrycia się 
przed niemieckim lotnictwem 
obserwacyjnym. Wrogie samo-
loty często pojawiały się teraz 
nad polem bitwy wypatrując 
stanowisk ogniowych polskich 
baterii, na które po wykryciu 
spadała nawała ognia artyleryj-
skiego. Punkty obserwacyjne 6 
baterii pozostały nadal w Mała-
chowicach południowych. 

Pomijam tu szczegółowy 
opis zaciętych walki, jakie roz-
gorzały 11 września o tę wieś, 
które już parokrotnie relacjo-
nowałem w moich artykułach 
przy innych okazjach. Szale-
jący ogień od nawały armat-
nich pocisków spadających na 
południową cześć Małachowic 
zmusił oficera zwiadowcze-
go 6 baterii podporucznika 
Stacheckiego do wycofania 
stanowiska obserwacyjnego do 
Małachowic północnych. 

11 września około godzi-
ny 1.00 dowódca 17 Dywizji 
w nowym miejscu dowodzenia, 
we wsi Karsznice, zebrał na od-
prawę wszystkich podległych 
dowódców batalionów i do-
wódcę II dywizjonu 17 pal wraz 
z dowódcami 4 i 6 baterii celem 
wydania rozkazów do konty-
nuowania natarcia na Modlną 
w innym, nowym składzie 
ugrupowania uderzeniowego, 
ponieważ wyczerpany dotych-
czasowymi walkami 68 pułk 
piechoty odszedł do odwodu, 
a na jego miejsce wszedł do 
działań 69 pułk piechoty. Pułk 
ten należący do 17 Dywizji, 
podporządkowany 25 Kaliskiej 
Dywizji Piechoty, walczył do-
tychczas z nią przy zdobywaniu 
Łęczycy. Teraz 1 batalion tego 
pułku maszerując przez Skot-
niki na pierwszą linię walk 
około godziny 14.00 dostał się 

pod ogień broni maszynowej 
nieprzyjaciela strzelającego ze 
wzgórza 132,3 w Dybówce.

Gdy czoło zaatakowanego 
batalionu zawróciło, a cała ko-
lumna piechoty zatrzymała się, 
6 bateria położyła natychmiast 
ogień na wzgórze 132,3 i Dy-
bówkę, wzmocniony wkrótce 
przez 4 baterię. Niemcy podają 
w swoich relacjach: „Około 
godziny 14.00, gdy pułk ma-
szerujący z Modlnej na Mała-
chowice osiągnął 2 batalionem 
wysokość wiatraka, otrzymał 
nagle ogień artyleryjski, który 
leżał przeklęcie blisko, nie 
inaczej było z I batalionem. Na 
skutek tego ognia 2 batalion 
cofnął się do Modlnej”. Dalsze 
natarcie 1 batalionu 69 pp na 
Dybówkę odbywało się przy 
skutecznym wsparciu celnego 
ognia obu baterii.

Następne zadanie 6 baterii 

polegające na zniszczeniu nie-
mieckich stanowisk ogniowych 
z rejonu kapliczki w Masz-
kowicach i ognia bocznego 
z Kolonii Śladków nie zostało 
wykonane, ponieważ dowódca 
II dywizjonu dał rozkaz oficero-
wi ogniowemu przerwać ogień 
i maszerować do Skotnik. Ta 
dyslokacja 6 baterii odbyła się 
bez wiedzy jej dowódcy, kapita-
na Głowackiego, który najpraw-
dopodobniej był, jak to zwykł 
czynić, na pierwszej linii walk, 
żeby stamtąd najskuteczniej 
kierować ogniem swoich dział. 

Prowadzący baterię oficer 
ogniowy zatrzymał ją przed 
Skotnikami, ponieważ wieś 
była pod ogniem nieprzyjacie-
la. Tam na baterię padł pocisk 
zabijając jednego kanoniera 
Lewczuka, dwa konie pociągo-
we i raniąc trzech telefonistów 
z konnego patrolu telefonicz-
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nego. Haubice 6 baterii zajęły 
nowe stanowiska ogniowe we 
wschodniej części Skotnik. 

W dniu 11 września prowa-
dzone przez całe popołudnie 
z ogromnym wysiłkiem bojo-
wym uderzenie głównie przez 
69 pp celem wyparcia nieprzy-
jaciela z Dybówki, Małachowic 
i Śladkowa Górnego przyniosło 
powodzenie, chociaż kosztem 
wielu poległych naszych żoł-
nierzy. O zmroku tego dnia, 
1 batalion tego pułku zdobył 
dwór Sokolniki, a 2 batalion 
dotarł na wysokość Modlnej 
Probostwa i tam zorganizował 
na noc obronę przejściową na 
zajętych stanowiskach okra-
kiem na trakcie do Modlnej. 

Oczywiście nasz kapitan 
Głowacki nie mógł być wte-
dy gdzie indziej jak właśnie 
tam, koło mostku na drodze, 
w pierwszej linii pozycji zaj-
mowanej przez 2 batalion 69 

pułku piechoty. W nocy z 11 na 
12 września nasza 17 Dywizja 
nie nacierała. Na rozkaz do-
wódcy 17 Pułku Artylerii Lek-
kiej 6 bateria wykonała ogień 
nękający (w celu moralnego 
oddziaływania i trzymania wro-
ga w ciągłym napięciu) na las 
na południe od Modlnej.

Około godziny 5.00 rozpo-
czął walkę ogniową 2 batalion 
69 pp, wsparty plutonem ar-
tylerii piechoty oraz 6 baterią 
17 pal z niemiecką obroną 
Modlnej (95 pp z 17 dywizji 
piechoty). Bateria prowadziła 
ogień na dwór Modlna i rejon 
kościoła, pluton zaś na cmen-
tarz. Około godziny 7.00, gdy 
mgła opadła, 2 batalion ruszył 
do natarcia na Modlną. Został 
jednak sparaliżowany ogniem 
broni maszynowej z dwóch 
czołgów średnich i ogniem 
oddziału niemieckiej piechoty, 
który rankiem pod osłoną mgły 

zajął zabudowania w Modlnej 
Probostwie przy wzgórzu 125, 
skąd ogniem bocznym wstrzy-
mywał lewe skrzydło i tyły 
nacierającego batalionu. 

Celny ogień 6 baterii wy-
rzucił Niemców z Modlnej 
Probostwa. Ścigany pociskami 
baterii przeciwnik, ukrył się we 
wsi Celestynów, porzucając 
oba czołgi na łące. Zostały one 
później spalone przez sape-
rów. Kiedy o godzinie 9.00 po 
zaciętych walkach na bagnety, 
wdarły się równocześnie do 
dworu Modlna i do zabudowań 
koło kościoła 2 batalion 69 pp 
i 1 batalion 68 pp, 6 bateria 
przeniosła ogień na północny 
skraj katarzynowskiego lasu. 
O godzinie 10.00 wszystkie 3 
baterie II dywizjonu przesunęły 
swoje stanowiska ogniowe do 
Modlnej Probostwa. 6 bateria 
zajęła je w pobliżu zachodnich 
zabudowań wioseczki, a jej 

punkty obserwacyjne zostały 
wyznaczone daleko w przo-
dzie, bo w rejonie wzgórza 
i południowego skraju lasu, na 
północ od Katarzynowa. 

Kiedy 2 batalion 69 pp po 
wyparciu Niemców w krwa-
wych walkach wyszedł na 
jego południowy skraj we wsi 
Katarzynów, został zaskoczony 
krótką, lecz celną nawałą ognia 
artylerii nieprzyjacielskiej, 
od której poniósł duże straty. 
Wysunięty do przodu patrol 
zwiadowczo-obserwacyjny 
6 baterii wykrył stanowiska 
ogniowe niemieckiej baterii 
usytuowane w folwarku Ja-
sionka. Przekazane przez patrol 
obserwacyjny dane do baterii 
skierowały jej ogień na Jasion-
kę, który obezwładnił wykrytą 
baterię nieprzyjaciela.

Tak więc w Katarzyno-
wie, a właściwie w Jasionce 
zakończył się fragment szlaku 
bojowego kapitana Ludwika 
Głowackiego i Jego 6 baterii, 
przebiegającego przez teren 
naszej gminy. Niespodziewa-
ny rozkaz generała Kutrze-
by z 12 września, nakazywał 
zwycięsko walczącej 17 Wiel-
kopolskiej Dywizji Piechoty 
o godzinie 22.00 oderwanie się 
od nieprzyjaciela i dokonanie 
odskoku za Bzurę. Odwrót 
dywizji odbywał się w dwóch 
kolumnach. 

Nasza 6 bateria w kolumnie 
zachodniej trasą przez Mod-
lną – Małachowice – Skot-
niki, gdzie opuściła granice 
naszej gminy i dalej przez 
dwór Karsznice – Sługi, dwór 
Czarne Pole, po sforsowa-
niu Bzury dotarła do Kter, na 
drugim brzegu rzeki. Dalszy 
ciąg szlaku bojowego naszego 
bohatera i jego baterii przed-
stawię Szanownym Czytelni-
kom w formie szkicu. Pragnę 
tylko uświadomić Państwu, 
że przedstawiona na nim trasa 
nie była takim zwyczajnym, 
samym tylko przemarszem 
oddziału wojskowego i dlatego 
nazwałem ją szlakiem bojo-
wym. Odbywał się on bowiem 
wśród walk przez wielkie pole 
bitwy toczonej między Wisłą 
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Gminniak
a łukiem środkowej i dolnej 
Bzury przez armie Poznań i Po-
morze z zewsząd atakującymi 
dywizjami niemieckimi i pod 
nieustannym bombardowaniem 
nieprzyjacielskiego lotnictwa. 
Zwycięskim uwieńczeniem 
tej dramatycznej, odwrotowej 
trasy, pokonywanej przeważnie 
nocami, był bój 6 baterii z czoł-
gami wroga pod Ruszkami. 

Kapitan Głowacki, jak już 
zaznaczałem, działania swej 
baterii relacjonuje w sposób 
suchy, skrótowy. Również tu 
w formie krótkiego opowiada-
nia podaje przebieg walki pod 
Ruszkami na zaledwie siedmiu 
stronach swojej książki. Cho-
ciaż to niewiele, to przecież 
zamieszczenie tego tekstu w ca-
łości zajęłoby zbyt dużo miej-
sca w naszym „Gminniaku”, 
dlatego w znacznym skrócie 
przedstawię sytuację operacyj-
ną toczonych walk w rejonie 
Sochaczewa, podczas których 
doszło do zwycięskiego boju 6 
baterii z niemieckimi czołgami, 
a potem zacytuję najbardziej 
interesujące fragmenty relacji 
samego jej dowódcy. 

Bój pod Ruszkami został 
stoczony 16 września podczas 
III fazy Bitwy nad Bzurą (I faza 
to walki na Ziemi Łęczyckiej, 
m.in. na terenie naszej gminy, 
II to uderzenie Armii Pomorze 
na Skierniewice, w których, jak 
pisałem wcześniej w „Gmin-
niaku”, walczył pułk naszych 
Ojców – 37 łęczycki Pułk 
Piechoty), kiedy to otoczone 
w łuku Bzury polskie dywi-
zje przystąpiły do wykonania 
rozkazu generała Kutrzeby 
– sforsowania rzeki między 
Sochaczewem a Wyszogrodem 
i przebicia się przez Puszczę 
Kampinoską do Warszawy. 

„Gdy nasza 17 Wielkopol-
ska Dywizja Piechoty uderzyła 
na Sochaczew zdobywając go, 
a lewoskrzydłowa 25 Kaliska 
Dywizja natarła z rejonu Ru-
szek w kierunku wschodnim, 
została z przeciwka zaatako-
wana przez 4 dywizję pancerną 
i ulubiony przez Hitlera pułk 
pancerny SS Leibstandarte 
Adolf Hitler.”

Siła uderzenia niemieckich 
czołgów była tak duża, że sztab 
25 Dywizji opuścił Ruszki, a jej 
pułki zostały wyparte z pozycji 
wyjściowych do sforsowania 
Bzury i wejścia do Puszczy 
Kampinoskiej. W tej sytuacji, 
gdy niemieckie czołgi rozwi-
nęły się szeroko do uderzenia 
na nasze wojska, bo aż poza 
wieś Janki na północy do sta-
nowisk ogniowych 6 baterii na 
południu, kapitan Głowacki na 
punkt obserwacyjny obrał dom 
we wsi Żdżarów, skąd przez 
okno na strychu za pomocą te-
lefonu polowego kierował og-
niem swoich czterech haubic. 

Po walce z czołgami 6 bate-
ria pod ogniem armat i ataków 
niemieckiego lotnictwa w nocy 
z 17 na 18 września dotarła do 
przepraw przez Bzurę w Wit-
kowicach. Ponieważ bród przez 
rzekę był zatarasowany przez 
tkwiący w niej zniszczony 
sprzęt, na pewno z ciężkim 
sercem przyszło kapitanowi 
Głowackiemu, dowódcy teraz 
II Dywizjonu, wydać rozkaz 
odprzęgnięcia koni od sześciu 
haubic i pozostawienia ich na 
lewym brzegu Bzury (patrz: 
przeprawa).

Dywizjon artylerii w licz-
bie około dwustu kanonierów 
przeprawił się na koniach na 
prawy brzeg rzeki. Niestety, 
po trwającym 6 dni przebijaniu 
się przez zagradzające drogę do 
Warszawy wojska niemieckie, 
już blisko stolicy, bo pod Iza-
belinem, został nasz bohater 
zmuszony do podniesienia rąk 
i został jeńcem.

Nie wiedział wtedy, a miał-
by satysfakcję, że na pobojowi-
sko pod Ruszkami przyjechał 
sam dowódca 10 armii niemie-
ckiej, generał Walter Reiche-
nau i widząc tyle zniszczonych 
czołgów nakazał energiczne 
poszukiwania sprawcy tego 
pogromu, dowodzącego polską 
artylerią. Niemiecki generał 
nie przypuszczał pewnie, że 
tego niezwykłego czynu bojo-
wego dokonała tylko bateria, 
6 bateria 17 Pułku Artylerii 
Lekkiej.

Stanisław Frątczak
Forsowanie Bzury i działania bojowe 68 Pułku Piechoty, II 
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