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„Nic dwa razy się nie zdarza
i nie zdarzy. Z tej przyczyny

zrodziliśmy się bez wprawy…”

Wisława Szymborska „Nic dwa razy” 

w czerwcowym słowie wstę-
pu pozwoliłem sobie za-
cytować fragment wiersza 
Wisławy Szymborskiej. Dziś 

w czasie pandemii koronawi-
rusa nabiera on wymownego 
znaczenia. Choć do tej pory 
wydawało nam się, że ży-

jemy w uporządkowanym 
i przede wszystkim znanym 
nam świecie, każdego dnia 
uczymy się nowej rzeczy-
wistości. 

Po raz pierwszy matu-
rzyści przystąpili tylko do 
pisemnej części egzaminu 
dojrzałości, uczniowie ós-
mych klas pisali test spraw-
dzający ich wiedzę w po-
łowie czerwca, zamiast jak 
było początkowo ustalone 
w kwietniu, do sakramentu 
komunii świętej (jeśli ma 
miejsce) przystępuje tylko 
kilkoro dzieci jednocześnie, 
choć przypadki zarażania 
się uczestników uroczy-
stości koronawirusem były 
szeroko omawiane w me-
diach ogólnopolskich, tak-
że my – samorząd Gminy 
Ozorków, przy zachowaniu 
wszelkich reżimów sanitar-
nych, obsługujemy Państwa 
w wyznaczonym w tym celu 
specjalnym miejscu na tere-
nie Urzędu. 

Każdemu z nas trudno 
jest odnaleźć się w świecie, 
w którym znienacka może 
zaatakować niewidzialny 
wróg. Wielu z nas, sparali-
żowanych strachem, zasta-
nawia się, czy w tym roku 
wyjedzie gdziekolwiek na 
wakacje, część mieszkań-

ców ze względu na trudną 
sytuacje finansową o jakim-
kolwiek wypoczynku poza 
domem może jedynie po-
marzyć. 

Choć wiem, z jak wiel-
kim utęsknieniem najmłodsi 
mieszkańcy naszej gminy 
czekali na wakacje, nieste-
ty tegoroczny odpoczynek 
od nauki nie upłynie im na 
licznych atrakcjach przy-
gotowywanych corocznie 
przez nasze świetlice śro-
dowiskowe. Jest mi z tego 
powodu bardzo przykro, 
szczególnie, że nie wiadomo, 
w jakiej formie 1 września 
uczniowie rozpoczną nowy 
rok szkolny. Czy nadal edu-
kacja będzie oparta na pracy 
zdalnej? 

Podobnie jak nasza nob-
listka wierzę w powrót do 
normalności, a na zakończe-
nie ponownie odwołam się 
do cytowanego już utworu:
„…Czemu ty się, zła godzi-
no, 
z niepotrzebnym mieszasz 
lękiem?
Jesteś – a więc musisz minąć.
Miniesz – a więc to jest 
piękne…”

Pozdrawiam serdecznie
Tomasz Komorowski

Wójt Gminy Ozorków
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Konkurs!

Zamieszczamy ostatni kupon konkursowy – nr 6. 
Zadaniem czytelników pragnących wziąć udział w loso-
waniu nagród konkursowych jest zgromadzenie wszyst-
kich kuponów. 

Kolejne inwestycje drogowe przed nami!
5 czerwca br. Wójt Gminy Ozorków Tomasz Komorowski 
podpisał umowę z Wojewodą Łódzkim Tobiaszem 
Bocheńskim o udzielenie dofinansowania ze środków 
Funduszu Dróg Samorządowych. Tym razem nasza gmina 
otrzymała dofinansowanie w wysokości 149 978 zł na 
realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 
120129E w Maszkowicach”.

– Gruntownej przebudowie 
poddanych zostanie 732 m 
drogi gminnej wraz z mijan-
ką o nawierzchni asfaltowej. 
Użytkownicy drogi z uwagi na 
jej liczne ubytki i zniszczoną 
nawierzchnię z niecierpliwością 

Zakończenie konkursu dla czytelników
Szanowni Czytelnicy!
Nadszedł czas na zakoń-

czenie obecnej edycji kon-
kursu dla czytelników naszej 
gazety, lecz tym razem – z po-
wodu istniejącego zagrożenia 
koronawirusem - musimy 
postępować bardzo ostrożnie, 
a więc nieco inaczej niż do-
tychczas. 

Zamieszczamy 6 – ostatni 
kupon konkursowy, natomiast 
losowanie nagród rzeczowych 
musi się odbyć bez udziału 
naszych szanownych czytelni-
ków, gdyż trudno jest przewi-
dzieć, ile osób zechce w tym 
wydarzeniu uczestniczyć. 

Samo zbieranie kuponów 
konkursowych będzie pole-

gało na dostarczeniu kompletu 
sześciu kuponów (z kolejnych 
wydań Gminniaka w I półro-
czu 2020 r.) – w zaklejonej ko-
percie (małej) z nazwiskiem, 
adresem i nr. swojego telefonu 
– do Referatu Oświaty, Zdro-
wia i Spraw Obywatelskich 
Urzędu Gminy Ozorków do 
dnia 6 lipca br. włącznie (kon-
takt – insp. Paweł Grzelak tel. 
695060495). 

Tak, jak poprzednio, każ-
demu czytelnikowi pragnące-
mu wziąć udział w losowaniu 

przysługuje tylko jeden kom-
plet kuponów. Nasze losowa-
nie odbędzie się w dniu 8 lipca 
br. o godz. 10.00 w lokalu 
naszego Urzędu (Ref. Oświa-
ty) z udziałem przedstawiciela 
naszego sponsora – Banku 
Spółdzielczego w Ozorkowie 
oraz Urzędu Gminy Ozor-
ków. Wylosowani czytelnicy 
zostaną następnie zaproszeni 
po odbiór swoich nagród rze-
czowych. 

 ZAPRASZAMY!

czekali na tę inwestycję, dlatego 
cieszymy się, że w tym roku 
budżetowym możliwa będzie jej 
realizacja – mówi Wójt Gminy 
Ozorków Tomasz Komorowski.

15 czerwca br. Komisja 
Przetargowa dokonała otwarcia 
ofert. W sumie złożono 8 ofert. 
Najtańszą przedstawiła firma 
WŁODAN Andrzej Włodar-
czyk Spółka Jawna z siedzibą 
w Porszewicach (214 129,15 
zł), natomiast najdroższą fir-
ma WA-TRANS Wacław-
ski Wiesław z Piątku (299 
740,47 zł). Na dzień zamknięcia 
czerwcowego wydania naszego 
miesięcznika nie wybrano jesz-
cze Wykonawcy do realizacji 
przedmiotowego zadania.

O wyborze wykonawcy 
i etapach przebudowy drogi 
w Maszkowicach będziemy 
informować Państwa w kolej-
nych numerach naszego mie-
sięcznika.

/Red./
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Na przekór koronawirusowi
Od kilku miesięcy nasze życie toczy się wokół koronawirusa. Wybuch 
epidemii „przemeblował” wszystkie jego dziedziny: pracę, edukację, 
życie rodzinne, nawet tak błahe czynności jak zakupy, zaplanowana wizyta 
u stomatologa czy skorzystanie z myjni samochodowej było w ostatnim 
czasie nie lada wyczynem. Walka z Covid-19 zdominowała także Lokalny 
Konkurs Grantowy Działaj Lokalnie 2020.

W tegorocznej edycji dotacje 
w kwocie 5 500,00 zł otrzymało 10 
podmiotów. Nie byłoby w tym nic dziw-
nego, jednak, gdy spojrzymy na tytuły 
zwycięskich projektów możemy być 
zaskoczeni: „Lubowidza razem działa 

by pandemię pokonała” (OSP w Lu-
bowidzy), „My na Woli się nie damy 
i koronę pokonamy” (KGW w Woli 
Cyrusowej-Kolonii), „Niezapominajka 
contra COVID-19” (Stowarzyszenie na 
rzecz osób z zaburzeniami psychiczny-
mi „Niezapominajka” w Głownie) czy 
„Zakup generatora ozonu do zwalczania 
niepożądanych mikroorganizmów z po-
mieszczeń użyteczności publicznej” 
(OSP w Woli Cyrusowej). 

To już tradycja, z której swoją drogą 
bardzo się cieszymy, że wśród tegorocz-
nych laureatów nie zabrakło Stowa-
rzyszenia Koło Gospodyń „Babiniec” 
z projektem pn. „Babeczki z Gminy 
Ozorków walczą z koronawirusem”. 
O szczegóły zapytaliśmy prezes Sto-
warzyszenia Annę Sowińską.

– W ramach projektu chciałybyśmy 
wesprzeć naszą lokalną społeczność po-
przez zakup środków dezynfekujących, 
które mogą w znaczący sposób pomóc 

w walce z koronawirusem. Środki te 
można używać nie tylko do rąk, ale 
również do dezynfekcji powierzchni 
i urządzeń najczęściej dotykanych – 
mówi Anna Sowińska. – Ze względu 
na to, iż płyn sprzedawany w dużych, 
co najmniej 5 litrowych opakowaniach, 
jest tańszy, postanowiłyśmy rozlewać 
go do półlitrowych butelek. 

Aby zminimalizować koszty, człon-
kinie Babińca rozpoczęły zbiórkę 
butelek typu PET 0,5 l po wodzie 
mineralnej. Jest to nie tylko minimali-
zowanie kosztów, ale również dbanie 
o środowisko i możliwość ponownego 
wykorzystania butelek. 

– W ten sposób będziemy mogły 
wspomnianym płynem obdzielić całą 
lokalną społeczność, aby przynajmniej 
półlitrowa butelka trafiła do jednego 
domu. Każdą butelkę zaopatrzymy 
w etykietę z logo projektu, którą wy-
konamy samodzielnie – dodaje Anna 
Sowińska. 

Dodatkowo do każdej butelki do-
łączona zostanie ulotka z instrukcją 
prawidłowego mycia rąk oraz nakła-
dania i zdejmowania maseczki. Ulotkę 
nieodpłatnie zaprojektują i wydrukują 
we własnym zakresie radne Gminy 
Ozorków Dominika Wiktorowska 
i Anna Sowińska. 

/Red./

Oznacz swoją nieruchomość! Zawieś tabliczkę!
Na łamach naszego miesięcznika niejednokrotnie przypominaliśmy 
mieszkańcom o obowiązku zamieszczenia na posesji tabliczki z numerem 
porządkowym nieruchomości. Szczególnie teraz, w czasie epidemii 
koronawirusa, troska o bezpieczeństwo własne i swoich bliskich powinna 
nas do tego zmobilizować.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o in-
frastrukturze informacji przestrzennej, 
właściciele nieruchomości zabudowa-
nych lub inne podmioty uwidocznione 
w ewidencji gruntów i budynków, które 
takimi nieruchomościami władają, mają 
obowiązek umieszczenia w widocznym 
miejscu na ścianie frontowej budynku 
tabliczki z numerem domu. 

– Oprócz numeru porządkowego 
na tabliczce należy zamieścić również 
nazwę ulicy, a w miejscowościach bez 
ulic – nazwę miejscowości. Gdy budy-

nek położony jest w głębi ogrodzonej 
nieruchomości, tabliczkę z numerem 
porządkowym umieszcza się również 
na ogrodzeniu – informuje Wójt Gminy 
Ozorków Tomasz Komorowski. 

Brak prawidłowego oznaczenia 
posesji może nieść za sobą utrudnienia 
związane z dostarczaniem pism urzę-
dowych. Głośno podnoszoną kwestią 
są interwencje pogotowia ratunkowego 
i innych służb ratunkowych. Okazuje 
się bowiem, że często, zwłaszcza w ma-
łych miejscowościach, karetki pogoto-

wia nie mogą znaleźć szukanego adresu, 
a w sytuacjach, gdzie liczy się każda 
minuta – brak oznakowania domu może 
wiązać się z utratą zdrowia lub życia. 

/Red./
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PRZYPOMINAMY O NAWYCH ZASADACH  
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI 

ODPADAMI OBOWIĄZUJĄCYCH od 1 lipca 2020 r.

1.  Odbiór odpadów segregowanych w PSZOK będzie możliwy wyłącznie na podstawie wypeł-

nionego i podpisanego przez właściciela nieruchomości oświadczenia o pochodzeniu odpadów. 

Oświadczenie to jest dostępne na PSZOK, w Urzędzie Gminy Ozorków, u sołtysów oraz do pobrania 

ze strony www.ug-ozorków.pl w zakładce „na skróty - odpady komunalne”.

2. BIOODPADY zbieramy oddzielnie, z podziałem na dwie frakcje:

– KUCHENNA – będzie odbierana sprzed posesji zgodnie z harmonogramem 

– ZIELONA   – będzie odbierana wyłącznie w PSZOK, bez opakowań, po dostarczeniu jej 

przez właściciela nieruchomości

Frakcja kuchenna to: obierki, skorupki itp. ( bez resztek mięsa, kości)

Frakcja zielona to: liście, trawa, gałęzie, resztki roślin z pielęgnacji ogrodów przydomowych

Osoba dostarczająca odpady do PSZOK jest zobowiązana do ich rozładunku we wskazane miejsce  

i pozostawieniu odpadu bez opakowania. Opakowania można pozostawić w PSZOK, jeżeli zostaną zakwa-

lifikowane do rodzaju odpadu podlegającemu odbieraniu przez PSZOK.

Informujemy również, że nie jest planowana na drugie półrocze 2020 r. zbiórka sprzed posesji od-

padów wielkogabarytowych. Odpady te można dostarczyć na PSZOK w ramach uiszczanej opłaty.

Wszystkich informacji o pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Modlnej 

udziela na miejscu pracownik PSZOK lub pracownik Urzędu Gminy Ozorków pod nr. telefonu 

42 277 14 44 wew. 127.

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Ozorków dostępny 

jest na stronie internetowej Gminy www.ug-ozorków.pl.
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Majowa sesja Rady Gminy Ozorków

Pierwsza uchwała dotyczyła zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego za 
rok 2019 Gminnego Zespołu Ośrodków 
Zdrowia Gminy Ozorków. Radni przegło-
sowując powyższy akt prawy zatwierdzili 
sprawozdanie finansowe, a także dodatni 
wynik finansowy za rok ubiegły w kwocie 
60 185,00 zł, który zostanie przeznaczony 
na pokrycie strat z lat ubiegłych. 

Drugi akt prawny dotyczył przyjęcia 
Gminnego Programu Wspierania Rodziny 
w Gminie Ozorków na lata 2020-2022, 
który przedstawia kierunki działań zmie-
rzających do tworzenia optymalnych 
warunków dla rozwoju rodziny i opieki 
nad dzieckiem, szczególnie tych, które 
znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. 
Celem Programu jest wsparcie rodzin 
z dziećmi z terenu gminy przeżywają-
cych trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych oraz za-
pobieganie dysfunkcji rodziny poprzez 
stworzenie systemu wspomagającego 
rodzinę, dzieci i młodzież w taki sposób, 
aby była w stanie samodzielnie zmierzyć 
się z własnymi problemami. 

W jego ramach podejmowane będą 
działania obejmujące zabezpieczenie pod-
stawowych potrzeb życiowych dziecka 

Trwający stan epidemii po raz kolejny wpłynął na charakter sesji Rady 
Gminy Ozorków, która pierwotnie miała mieć charakter zdalny, niestety 
w związku z wystąpieniem trudności technicznych, obrady zostały 
przerwane, ogłoszono przerwę i jeszcze tego samego dnia radni zgromadzili 
się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu, by pochylić się nad 
projektami 13 aktów prawnych. Poniżej przedstawiamy relację z XXVII 
posiedzenia Rady Gminy Ozorków, które odbyło się 28 maja br.

i rodziny, zapewnienie dzieciom i mło-
dzieży wypoczynku w okresie wolnym od 
zajęć dydaktycznych, monitoring sytuacji 
rodzin z dziećmi przez pracowników so-
cjalnych, organizowanie wyjazdów oraz 
wycieczek, a tak prelekcji, pogadanek, fe-
stynów z zakresu profilaktyki uzależnień, 
wsparcie pedagogiczne i psychologiczne 
uczniów, w tym kierowanie ich do porad-
ni psychologiczno-pedagogicznej, współ-
praca z instytucjami działającymi na rzecz 
rodzin z dziećmi, a także promowanie 
wartości rodziny, prawidłowych zacho-
wań oraz wzorców osobowych rodziny. 

Następnie radni pozostawili bez rozpa-
trzenia petycję złożoną 23 marca 2020 r.  
w przedmiocie podjęcia uchwały przez 
Radę Gminy Ozorków w sprawie ochrony 
zdrowia mieszkańców przed elektroska-
żeniem. Z uwagi na fakt, że petycja nie 
spełniła wymogów związanych z ozna-
czeniem podmiotu wnoszącego petycję 
oraz nie wskazano miejsca zamieszkania 
albo siedziby podmiotu wnoszącego pety-
cję oraz adresu do korespondencji, petycję 
należało pozostawić bez rozpatrzenia. 

Kolejnym punktem obrad było pod-
jęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia 
petycji w zakresie zmiany przepisów 
prawa miejscowego. W dniu 3 kwietnia 
br. do Urzędu Gminy Ozorków wpłynęło 
pismo dotyczące zmiany przepisów prawa 
miejscowego, a w szczególności wprowa-
dzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej” 
na wszystkich obywateli gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Ozor-
ków 17 kwietnia br. przekazał ww. 
petycję Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji, która stwierdziła, że finanse 
gminne, a w szczególności obawa o do-
chody gminy, które przekładają się na 
możliwość wykonania budżetu w roku 
bieżących oraz w latach następnych, 
nie uzasadniają działań zmierzających 
do umorzenia II i III raty podatku od 
nieruchomości oraz odroczenia pozo-
stałej części podatku na okres pół roku, 
niepobierania podatków targowych czy 
umorzenia przez okres pół roku należ-
ności z tytułu wywozu odpadów, a po 
tym terminie obniżenia opłat za wywóz 
odpadów do opłaty minimalnej, ponie-
waż na systemie gospodarki odpadami 
komunalnymi gmina nie może zarabiać, 
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a także nie powinna go dofinansowywać 
z innych źródeł.

Zgodnie z wprowadzonymi przez 
Radę Ministrów przepisami prawa, 
wszystkie jednostki kulturalne działające 
na terenie gminy Ozorków są zamknięte, 
a wszystkie zaplanowana wydarzenia 
kulturalne odwołane. W związku z po-
wyższym nie mają miejsca zgromadze-
nia i występy uliczne, dlatego petycja 
w zakresie niepobierania podatków od 
osób mających występy na ulicach jest 
bezprzedmiotowa. 

Przypomnijmy, na terenie gminy 
funkcjonują dwa sezonowe targowiska, 
z których dochody nie pokrywają kosztów 
ich utrzymania. Wpływy z tytułu opłaty 
targowej są bardzo małe, a ich wysokość 
nie była zwiększana od 2002 roku, dlatego 
brak jest uzasadnienia do podjęcia uchwały 
w sprawie niepobierania podatków targo-
wych od osób handlujących na jarmarkach. 

W powyższych okolicznościach 
niezasadne jest podjęcie czynności 
zmierzających do wydania uchwały so-
lidarnościowej, dlatego Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Gminy Ozor-
ków zawnioskowała o nieuwzględnienie 
petycji. Tym samym radni Gminy Ozor-
ków przychylili się do stanowiska Ko-
misji nie uwzględniając petycji złożonej 
w dniu 3 kwietnia br. 

Cztery kolejne uchwały związane były 
z wyrażeniem zgody na wydzierżawienie:
l	nieruchomości położonej w Sokol-

nikach-Lesie przy ulicy Wigury 28 
na okres 1 roku w trybie bezprzetar-
gowych na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy, 

l	nieruchomości położonej w Sokol-
nikach-Lesie przy ulicy Łódzkiej 16 
na okres 1 roku w trybie bezprzetar-

gowym na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy, 

l	nieruchomości położonej w Sokol-
nikach-Lesie przy ulicy Żwirki 8 na 
okres 1 roku w trybie bezprzetar-
gowym na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy, 

l	nieruchomości położonej w Sokolni-
kach-Lesie przy ulicy Narutowicza 1 
na okres 1 roku w trybie bezprzetar-
gowym na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy. 
Uchwały dziewiąta i dziesiąta miały 

charakter zmieniający i były wynikiem 
rezygnacji z pełnienia funkcji sołtysa 
i inkasenta w sołectwie Parzyce pani 
Pauliny Smakowskiej. W związku z po-
wyższym zmianie uległy treści dwóch 
uchwał: Uchwały Nr XI/63/19 Rady 
Gminy Ozorków z dnia 25 kwietnia 2019 
roku w sprawie poboru w drodze inkasa 
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi na terenie Gminy Ozorków 

oraz wyznaczenia inkasentów i określenia 
wysokości wynagrodzenia za inkaso, 
a także Uchwały Nr XI/64/2019 Rady 
Gminy Ozorków z dnia 25 kwietnia 2019 
roku w sprawie poboru w drodze inkasa 
podatku rolnego, leśnego, od nieruchomo-
ści oraz zasad wynagradzania za inkaso 
na terenie sołectw i Osiedla Sokolniki-
-Las, z których wykreślone zostały imię 
i nazwisko dotychczasowej pani sołtys. 

Następnie radni podjęli uchwałę 
w sprawie przekazania środków finanso-
wych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia 
Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 
z przeznaczeniem na „zakup zestawu 
węży do urządzenia hydraulicznego” 
dla JRG Ozorków Państwowej Straży 
Pożarnej w Zgierzu. Na ten cel w budże-
cie Gminy Ozorków została ujęta kwota 
5 000,00 zł. Zakup ww. sprzętu zapewni 
bezpieczne i skuteczne działania ratowni-
cze na terenie działań JRG PSP Ozorków. 

Ostatnie dwa akty prawne podjęte 
przez radnych miały charakter około-
budżetowy. Pierwszy z nich stanowił 
uchwałę zmieniającą tegoroczny budżet 
Gminy Ozorków, w której urealniono 
kwoty poszczególnych zadań inwesty-
cyjnych wynikające ze zmian w planie 
wydatków, kolejny zaś dotyczyły zmian 
zapisów wieloletniej prognozy finanso-
wej na lata 2020-2033. 

***
Szczegółowy wykaz uchwał oraz ich 

treść dostępne są na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Ozorków, a przebieg obrad jest nagry-
wany i publikowany w BIP w zakładce: 
Rada Gminy/Nagrania i wyniki głosowań. 

/Red./
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Szybka akcja JRG
W dniu 1 czerwca br. w miejscowości Solca Wielka na lekko 
zakrzaczonym terenie został wzniecony ogień i w krótkim 
czasie pojawiły się kłęby dymu. Nieznany mieszkaniec lub 
też może osoba przejezdna zareagowała odpowiednio na 
widoczne zarzewie ognia i natychmiast powiadomiła służby 
pożarnicze.

Dzięki sprawnej i bły-
skawicznej akcji funkcjona-
riuszy z Jednostki Ratowni-
czo Gaśniczej w Ozorkowie 
ogień nie miał możliwości 
rozprzestrzenić się na krzaki 
i drzewa. W tym dniu jed-
nostką ochrony przeciwpo-
żarowej dowodził kierownik 
zmiany JRG Ozorków PSP 
Zgierzu kpt. Mateusz Krzy-
żaniak. 

Tym razem mieliśmy 
szczęście, bo po niedawnych 
opadach deszczu ziemia 
była wilgotna i rozniecanie 
ognia wolno postępowało. 
Wszyscy jednak musimy 
wzmóc swoją uwagę na 
takie zjawiska właśnie teraz 
w okresie letnim przy wyso-
kich temperaturach. W takiej 
sytuacji należy natychmiast 
zawiadomić straż pożarną, 

tak właśnie jak zachowała 
się osoba reagująca zdecy-
dowanie na ten mały pożar 
w Solcy.

Pao

Znajomy bocian na sianokosach
Wygląda na to, że bociani osobnik na zdjęciu to stały 
bywalec żyznej łąki we Wróblewie znajdującej się na działce 
graniczącej z tamtejszym boiskiem piłkarskim. Wspaniałe 
żerowisko przyciąga jak magnes tegoż pięknego ptaka, gdy 
tylko rozpoczyna się na tej łące koszenie trawy.

Za każdym razem jest 
sam, choć wokół niego że-
ruje sporo innego ptactwa. 
W pobliżu musi znajdować 
się jego gniazdo, gdzie o tej 
porze ma zapewne do wy-
karmienia swoje pisklęta. 
Pewne spostrzeżenie pozwa-
la stwierdzić, że ten znajomy 
pan bociek dobrze się u nas 
czuje, powraca po każdej 
zimie i być może jeszcze za 
swego żywota zechce tutaj 
pomieszkać. 

Otóż, kilka lat temu nie 
pozwolił się zbliżyć z apa-
ratem fotograficznym na 
odległość mniejszą niż 30 

metrów. Tegoroczne siano-
kosy wyraźnie odmieniły 
naszego przyjaciela i można 
było robić zdjęcia z ok. 20 
metrów. Aż ciekawość bie-
rze – co będzie za rok, gdy 
nasz wspaniały podróżnik 
powróci w swoje szczęśliwe 
miejsce lęgowe i znów zjawi 
się na skoszonej łące w po-
szukiwaniu żab, dżdżownic 
czy skorupiaków. Życzmy 
mu udanego lotu, bo przecież 
podróż do ciepłych krajów 
jest bardzo długa i dość nie-
bezpieczna.

Pao
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Boisko na miarę XXI wieku
Choć od kilku miesięcy nic nie jest takie, jak być powinno – 
szalejąca epidemia koronawirusa, która zbiera śmiertelne żniwo 
we wszystkich zakątkach świata, puste ławki szkolne, a w zamian 
zdalne nauczanie, unikanie kontaktu z ludźmi i powszechna 
izolacja, to mimo trudności, samorząd Gminy Ozorków stara 
się funkcjonować na tyle, na ile pozwalają wytyczne sanitarne, 
a i kolejne inwestycje zaplanowane na ten rok, przebiegają bez 
większych przeszkód. Dziś przeniesiemy się do Solcy Wielkiej, 
gdzie pod koniec maja ukończone zostało zadanie pn. Budowa 
i przebudowa boiska wraz z budową infrastruktury technicznej 
w Solcy Wielkiej.

Celem inwestycji była bu-
dowa boiska do piłki nożnej 
o wymiarach 22x44 m o na-
wierzchni z trawy sztucznej. 
Jego teren został zabezpieczony 
piłkochwytami i ogrodzeniem. 
Wokół stanęły cztery stanowi-
ska oświetleniowe, a od strony 
północnej rozbieg poliuretano-
wy i zeskocznia w dal. Boisko 
zostało wyposażone w trybu-
ny, powstały także estetyczne 
chodniki. 

Koszt zadania wyniósł  
477 240,00 zł. Dodać należy, 
że 300 000,00 zł stanowią 
środki pozyskane przez Gminę 
Ozorków w poddziałaniu 19.2. 
„Wsparcie na wdrażanie opera-
cji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego progra-
mem PROW 2014-2020 w ra-
mach działania „Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER” objętego 
programem „Rozwoju ogól-
nodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej lub kulturalnej 
w tym dróg”.

– Aplikując o fundusze 
zewnętrzne pragnęliśmy zwięk-
szyć dostępność mieszkańców 
gminy i uczniów szkoły do 
nowoczesnej infrastruktury 
rekreacyjno-sportowej oraz 
wpłynąć na poprawę atrakcyj-
ności miejscowości. Mam na-
dzieję, że inwestycja przyniesie 

zamierzone skutki, a gdy uda 
się opanować epidemię koro-
nawirusa na obiekcie w Solcy 
Wielkiej spotkamy dzieci i mło-
dzież, a także osoby starsze, 
które nowoczesna infrastruktura 
zachęci do wyjścia z domu 
i aktywnego spędzania czasu na 
świeżym powietrzu, nawet jeśli 
nie samodzielnie, to ze swoimi 

dziećmi lub wnukami – mówi 
Wójt Gminy Ozorków Tomasz 
Komorowski. 

Podmiotem odpowiedzial-
nym za realizację inwestycji 
objętej 5-letnią gwarancją jest 
Ada-Light Sp. z o.o. z siedzibą 
w Budach Kozickich. 

/Red./
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Jubileuszowe jednostki OSP
Minęło właśnie 5 lat jak nasze jednostki ochotniczych straży pożarnych w Leśmierzu i Solcy Wielkiej 
świętowały pokaźne jubileusze istnienia swoich strażackich organizacji. Uroczystość 140-lecia 
OSP Leśmierz zorganizowali miejscowi strażacy z Prezesem Tadeuszem Ewiakiem i Naczelnikiem 
Sławomirem Pigłowskim na czele. Obchody 90-lecia istnienia jednostki OSP Solca Wielka – 
działającej pod kierunkiem Prezesa Tadeusza Majchrzaka i Naczelnika Kazimierza Stasiaka, połączono 
z 50-leciem Orkiestry Dętej i urządzono wspólnie z dorocznym świętem Dnia Strażaka.

Warto wspomnieć o donio-
słości tych prześwietnych uro-
czystości, gdyż każda z ww. 
jednostek czyniła to z myślą 
o oddaniu należnego szacun-
ku chwalebnym dokonaniom 
swych poprzedników – braci 
strażackiej – przede wszyst-
kim na polu pożarnictwa. Jeśli 
nawet nie udało się wszystkim 
poprzednim i obecnym ko-
mendantom jednostek unaocz-
nić dostatecznie strażackiego 
wyczynu wyróżniających się 
druhów, działających tam 
przez minione dziesięciolecia, 
to jednak nie można mieć pod 
tym względem zastrzeżeń 
w odniesieniu do zorganizo-
wanych działań samych jed-
nostek straży ogniowych funk-
cjonujących obecnie w naszej 
gminie.

Wypada przy tym dodać, 
że znane wszystkim sztanda-

rowe hasło „Bogu na chwałę, 
ludziom na ratunek” najle-
piej rozumieją sami strażacy 
- ratujący przecież mienie 
współmieszkańców. Wynika 
to z prostoty i zdecydowania 
w sprawowaniu rzemiosła 
strażackiego polegającego na 
bezinteresownym spełnianiu 
odwiecznej potrzeby rato-
wania i pomagania bliźnim 
w chwilach zagrożeń. Mówiąc 
inaczej - podopieczni św. 
Floriana robią swoje – to, co 
do Nich należy, stoją na stra-
ży wypełniając swoją misję, 
by strzec okolicę przed nie-
szczęściem, choć są zapewne 
przez niektórych niesłusznie 
postrzegani jako ci, którzy 
gros swych działań poświęcają 
kultywowaniu tradycji ruchu 
strażackiego. 

Owszem, to też ma miej-
sce, ale nie pierwszorzędne 
znaczenie, gdyż kierunek 
jest na sztandarze - strażacy 
podążają ludziom na ratunek, 
Bogu na chwałę itd., zgod-
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nie z wieloletnią praktyką 
zrzeszonej braci strażackiej. 
Cóż by dopiero pomyśleli 
sobie szacowni założyciele 
straży ogniowych, gdyby Ich 
szlachetny zamysł kojarzono 
głównie z działalnością dla 
pochwał, zasług itp.

Pod tym względem tylko 
upływający czas sprzyja tej 
cenionej i zaszczytnej stra-
żackiej powinności, gdzie 
siłą rzeczy wielu strażakom 
przypisuje się znaczące doko-
nania. Naturalna wymiana po-
koleniowa niejako wskazuje 
zasłużonych druhów, którym 
należny szacunek i uznanie 
okazują niemal wszyscy ro-
dacy, natomiast stosowne 
wyróżnienia, odznaczenia 
itp. za odnotowane właśnie 
strażackie wyczyny są tylko 
udokumentowanym świade-
ctwem czci i poważania, które 
zasłużeni druhowie otrzymują 
od nas na co dzień. 

W sposób formalny prym 
wiedzie w tym względzie 

Związek Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej ze znaczącym wspar-
ciem władz samorządowych 
i państwowych. Sprzyjające 
temu okoliczności powstają 
również przy obchodzeniu 

okrągłych rocznic istnienia 
danej jednostki, służące także 
kultywowaniu tradycji ruchu 
strażackiego, ale nadto przy-
czyniają się do propagowania 
pożarnictwa wśród młodego 
pokolenia. Nie bez znaczenia 

jest dobra współpraca z du-
chowieństwem, dzięki czemu 
strażacy są zawsze mile witani 
w kościołach parafialnych, nie 
tylko podczas uroczystości 
poświęconych swemu opieku-
nowi św. Florianowi. 
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Oczywiście, minione lata 
wskazują jednoznacznie na 
łączenie najważniejszych uro-
czystości organizacji OSP 
z obchodami Dnia Strażaka 
i zapewne w roku bieżącym 
też bylibyśmy ich świadka-
mi, lecz na drodze stanęła 
epidemia koronawirusa. Czas 
pokaże, co nam przyszłość 
przyniesie, by ubogacić treści 
poświęcone najnowszej hi-
storii pożarnictwa w gminie 
Ozorków, a niniejszy arty-
kuł ze zdjęciami to chwila 
refleksji o dwóch naszych 
wieloletnich organizacjach 
strażackich przygotowujących 
się systematycznie do bezin-
teresownej pomocy ludziom 
przed groźnym żywiołem, 
jakim jest ogień.

Pao
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Nowy sołtys w Parzycach
Jan Miksa został kolejnym sołtysem wsi Parzyce, ponieważ 
piastująca tę zaszczytną funkcję od października 2017 roku 
Pani Paulina Smakowska złożyła rezygnację. Należało 
więc przeprowadzić wybory z pomyślnym skutkiem, 
gdyż w przeciwnym wypadku konsekwencje prawne nie 
zadowoliłyby zapewne mieszkańców Parzyc, a mianowicie, 
Ich miejscowość zostałaby przyłączona do sąsiedniego 
sołectwa.

Zebranie wiejskie w tej 
sprawie odbyło się 9 czerwca 
br. w miejscowej świetli-
cy. Wybrano również nową 
Radę Sołecką wsi Parzyce 
w osobach: Łukasz Walczak, 
Sylwester Banaszewski i Ja-
cek Czapliński. W zebraniu 
uczestniczył Wójt Gminy 
Ozorków Tomasz Komo-
rowski w towarzystwie miej-
scowego radnego Jana Rzep-
kowskiego i inspektor Urzędu 
Gminy Ozorków Marzanny 
Kowalskiej. 

Wójt podziękował ustę-
pującej Pani sołtys Paulinie 
Smakowskiej za kilkuletni 
okres kierowania sołectwem 

Parzyce i oczywiście pogra-
tulował nowemu sołtysowi 
Janowi Miksie wraz z nową 
Radą Sołecką – należytego 
poparcia udzielonego przez 
współmieszkańców.

Po przeprowadzonych wy-
borach sołeckich w Parzycach 
miała też miejsce dyskusja 
o najważniejszych sprawach 
nurtujących mieszkańców, 
takich jak ukończenie drogi 
biegnącej przez las w kierunku 
Konar czy też realne możliwo-
ści wybudowania chodnika 
wzdłuż drogi powiatowej. 
Mieszkańcy byli też zain-
teresowani uruchomieniem 
komunikacji autobusowej, 
a rolnicy z kolei zgłaszali 

problemy z pozbyciem się 
dużych odpadów jak opony od 
ciągnika oraz folia stosowana 
przy pracach gospodarskich.

Odpowiedzi na zadawane 
przez uczestników zebrania 
pytania udzielał obecny tam 
Wójt Tomasz Komorowski 
i również omówił funkcjono-
wanie samorządu gminnego 
w warunkach epidemii koro-
nawirusa. Wójt zaznaczył, że 
obecnie poważnym zadaniem 
dla samorządu gminnego jest 
zbiórka odpadów, przypomina-
jąc jednocześnie mieszkańcom, 
iż gromadzenie odpadów zielo-
nych z zastosowaniem kompo-
stowników będzie tańsze. 

Pao
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Uroczystości Bożego Ciała
W roku bieżącym uro-

czystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa – 
Boże Ciało przypadła na 
dzień 11 czerwca (czwar-
tek). Jedno z najważniej-
szych świąt w kościele 
katolickim – przeżywano 
we wszystkich parafiach 
na terenie gminy Ozorków 
z udziałem szerokiej rzeszy 
wiernych i oczywiście na-
szych druhów strażaków 
z jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Orkie-
stra Dęta z Solcy Wiel-
kiej uświetniła znakomicie 
w swej parafii procesję 
z Najświętszym Sakra-
mentem. W pozostałych 
parafiach również strażacy 
wykazali się dużym zaan-
gażowaniem, maszerowali 
ze sztandarami oraz byli 
blisko swego kapłana – du-
chowego Ich przewodnika 
podążającego z eucharystią 
w kierunku ustawionych 
ołtarzy. Obecność dzieci 
i osób dorosłych zaan-
gażowanych w adorację 
Pana Jezusa wraz z ogólnie 
przeżywaną modlitwą po-
twierdziły po raz kolejny 
bliskość i znaczące odda-
nie sprawom wiary katoli-
ckiej przez naszych miesz-
kańców. Siedmiowieczna 
tradycja święta Bożego 
Ciała znów przywiodła 
setki wiernych na wspól-
ną drogę z Chrystusem 
odbytą z należną powagą 
jako oczywisty obowiązek 
katolika uznającego prze-
istoczenie chleba i wina 
w ciało i krew Pana Jezusa. 

Pao
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1. Nabór kandydatów na 
rachmistrzów terenowych 
dokonywany jest w opar-
ciu o przepisy ustawy 
z dnia 31 lipca 2019 r. 
o powszechnym spisie 
rolnym w 2020 r. (Dz.U. 
z dnia 10 września 2019 
r., poz. 1728).

2. Naboru kandydatów na 
rachmistrzów terenowych 
dokonuje się spośród 
osób:
1) pełnoletnich;
2) zamieszkałych na te-

renie danej gminy;
3) pos iada jących  co 

najmniej średnie wy-
kształcenie;

4) posługujących się 
językiem polskim 
w mowie i w piśmie;

5) które nie były skaza-
ne za umyślne prze-
stępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbo-
we.

3. Oświadczenie o spełnia-
niu wymogu, o którym 
mowa w pkt 2 ppkt 5, 
kandydat na rachmistrza 
terenowego składa pod 
rygorem odpowiedzial-
ności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń. 
Oświadczenie to zawie-
ra klauzulę następującej 
treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej 
za złożenie fałszywego 
oświadczenia.” Klauzula 
ta zastępuje pouczenie 
o odpowiedzialności kar-
nej za składanie fałszy-
wych oświadczeń.

4. Gminny Komisarz Spi-
sowy upowszechnia 
informację o otwartym 
i konkurencyjnym na-
borze kandydatów na 
rachmistrzów terenowych 
w miejscu powszechnie 
dostępnym w siedzibie 
urzędu gminy lub na stro-
nie podmiotowej urzędu 
gminy w Biuletynie In-
formacji Publicznej.

5. Nabór kandydatów na 
rachmistrzów odby-
wa się w okresie od 15 
czerwca 2020 r. do 08 
lipca 2020 r.

6. Kandydaci na rachmi-
strzów terenowych zgła-
szają się do urzędu gmi-
ny, gdzie podają swoje 
imię, nazwisko, adres 
e-mail oraz numer tele-
fonu oraz informacje, 
o których mowa w art. 20 
ust. 1 ustawy PSR 2020.

7. Dane podane przez kan-
dydatów na rachmistrzów 
są rejestrowane w Sy-
stemie Ewidencji Rach-
mistrzów (SER) przez 

upoważnionego pra-
cownika urzędu gminy, 
który otrzymał dane do 
uwierzytelnienia w SER 
wraz z instrukcją postę-
powania drogą mailową 
z Wojewódzkiego Biura 
Spisowego. W SER jest 
pole do potwierdzenia 
przez GBS, że kandy-
dat spełnia wymagania 
określone w art. 20 ust. 1 
ustawy PSR 2020 i złożył 
stosowne oświadczenie.

8. Podczas rejestracji kandy-
data system wygeneruje 
dane do uwierzytelniania 
(login do aplikacji e/m-
-learning, który jest prze-
kazywany kandydatowi). 
Jednocześnie na podany 
adres zostanie automa-
tycznie wysłana wiado-
mość email zawierająca 
wygenerowane hasło, któ-
re w połączeniu z loginem 
przekazanym w momen-
cie rejestracji rachmistrza 
posłuży do zalogowania 
się do systemu oraz uzy-
skania informacji o spo-
sobie dostępu do aplikacji 
e/m-learning, na której są 
materiały oraz przykłady 
szkoleniowe, niezbędne 
instrukcje i prezentacje 
oraz materiały populary-
zacyjne.

9. Kandydaci na rachmi-
strzów terenowych otrzy-
mają od urzędu gminy 
w czasie rejestrowania 
ich danych w SER lub 
poprzez SER informacje 
o dacie i miejscu szkole-
nia, którego ukończenie 
z wynikiem pozytywnym 
będzie warunkiem ko-
niecznym do uzyskania 
możliwości kwalifikacji 
na rachmistrza terenowe-
go.

10. Kandydaci na rachmi-
strzów terenowych pod-
czas szkolenia i egzaminu 
po szkoleniu posługują 
się własnym urządzeniem 
mobilnym z dostępem do 
Internetu. 

11. Egzamin po szkoleniu, 
o którym mowa w pkt 
10 będzie realizowany 
za pomocą aplikacji e/m-
-learning. Wyniki egza-
minu pojawią się w SER 
w postaci liczby punktów 
zdobytych przez kan-
dydata. GBS sprawdza 
wyniki i kolejność zgło-
szeń (ważne w przypadku 
uzyskania przez kandy-
datów jednakowej liczby 
punktów) i dla osób, które 
zakwalifikowały się – 
zmienia status z „kandy-
data na rachmistrza” na 

Procedura naboru kandydatów 
na rachmistrzów do powszechnego 
spisu rolnego w 2020 r.
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„rachmistrza” (w SER 
jest możliwość sortowa-
nia po liczbie punktów, 
ułatwiająca zmianę sta-
tusu kandydata). 

12. GBS przesyła powiado-
mienie do rachmistrza, że 
ma uzupełnić dane w m-
-learning - W SER jest 
funkcjonalność powia-
domienia rachmistrzów 
mailem hurtowo. 

13. Po uzyskaniu statusu 
rachmistrza, zobowiąza-
ny jest on do przesłania za 
pośrednictwem e-mail na 
adres urzędu statystycz-
nego zdjęcia w formacie 
.jpg do identyfikatora 
rachmistrza spisowego 
oraz innych danych nie-
zbędnych do zawarcia 
umowy zlecenia. 

14. Rachmistrz zapisuje swo-

je dane w aplikacji e/m-
-learning. Dane automa-
tycznie implementowane 
są do modułu w Softusie 
w celu podpisania umo-
wy.

15. Rachmistrz terenowy 
jako funkcjonariusz pub-
liczny, będzie posługiwał 
się identyfikatorem rach-
mistrza spisowego, który 
otrzyma przed rozpoczę-

ciem prac spisowych. 
Identyfikator będzie sta-
nowił jeden z elementów 
uwierzytelniających rach-
mistrza.

16. Rachmistrz terenowy 
będzie dopuszczony do 
wykonywania prac spi-
sowych:
a. po przeszkoleniu z za-

kresu ochrony danych 
osobowych i otrzyma-
niu upoważnienia do 
przetwarzania danych 
osobowych;

b. po  przeszkolen iu 
i pouczeniu o istocie 
tajemnicy statystycz-
nej oraz po złożeniu 
pisemnego przyrze-
czenia o zachowaniu 
tajemnicy statystycz-
nej.

17. Rachmistrz terenowy 
zostanie powiadomio-
ny przez pracowników 
WBS na adres e-mail 
o dacie i miejscu podpi-
sania umowy zlecenia 
z Dyrektorem Urzędu 
Statystycznego, przeka-
zania mu identyfikatora 
rachmistrza oraz urządze-
nia mobilnego, na którym 
będzie rejestrował dane 
zebrane od responden-
tów. 

18. Dane kandydatów, którzy 
nie zdadzą egzaminu lub 
nie zostaną wybrani do 
roli rachmistrza tereno-
wego, zostaną usunięte 
po 3 tygodniach od za-
kończenia procesu nabo-
ru. 

Główny Urząd 
Statystyczny

Departament Systemów 
Teleinformatycznych, 

Geostatystyki i Spisów
Aleja Niepodległości 208, 

00-925 Warszawa
tel. 22 608 31 87

Sekretariat-ST@stat.gov.pl
stat.gov.pl



www.ug-ozorkow.plGminniak

20

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.

Obowiązek realizacji spisu nakłada 
na państwa członkowskie Unii Euro-
pejskiej rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE), jak rów-
nież wynika on z rekomendacji FAO, 
zawartych w dokumencie pn. Światowy 
program spisów rolnych rundy 2020 r. 
Krajową podstawą prawną realizacji 
spisu rolnego jest ustawa 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 opar-
tych na analizie danych. 

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

indywidualnych) o powierzchni 
minimum 1 ha, bądź poniżej 1 ha 
użytków rolnych, w tym nieposiada-
jące użytków rolnych, prowadzące 
działy specjalne produkcji rolnej lub 

produkcję rolną o skali określonej 
progami, których wielkość jest okre-
ślona w załączniku 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 ro-

ślin, 
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 telefo-
nicznym przeprowadzanym przez 
rachmistrza telefonicznego,

l odpowiedzi w wywiadzie bezpo-
średnim przeprowadzanym przez 
rachmistrza terenowego, który od-
wiedzi gospodarstwo rolne.

Rolniku, Twoje dane są u nas 
bezpieczne!

Osoby wykonujące prace spisowe są 
obowiązane do przestrzegania tajemni-
cy statystycznej. Przed przystąpieniem 
do pracy rachmistrzowie są pouczani 
o istocie tajemnicy statystycznej i sank-
cjach za jej niedotrzymanie. Następnie 
na ręce właściwego komisarza spiso-
wego składają pisemne przyrzeczenie 
następującej treści: „Przyrzekam, że 
będę wykonywać swoje prace na rzecz 
statystyki publicznej z całą rzetelnością, 
zgodnie z etyką zawodową statystyka, 
a poznane w czasie ich wykonywania 
dane jednostkowe zachowam w tajem-
nicy wobec osób trzecich.” 

Więcej informacji na stronie http://
spisrolny.gov.pl 
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Strzelanie w plenerze
W ramach prowadzonego 

przez Gminny Ludowy Klub 
Sportowy współzawodnictwa 
sportowego został zorgani-
zowany w dniu 13 czerwca 
br. turniej strzelecki z broni 
pneumatycznej dla repre-
zentacji klubów LKS/LZS 
z terenu gminy Ozorków. 
Miłośnicy strzelectwa przy-
byli na strzelnicę Ozorków-
-Las, gdzie pod kierunkiem 
Koła Strzelectwa Sportowego 
KOMUNALNI w Ozorkowie 
została przeprowadzona tur-
niejowa rywalizacja strzelecka 
z wykorzystaniem wiatrówek. 

W obecnym czasie wy-
mogi koronawirusowe tylko 
w wolnej przestrzeni pozwa-
lają bez stosowania maseczek 
zorganizować takie zawody 
sportowe. Naturalnie, wszyst-
kim uczestnikom tych zawo-
dów zostały udostępnione 
środki dezynfekujące. 

Turniejowa rywalizacja 
trwała w najlepsze mimo 
bardzo wysokiej temperatury 
otoczenia w tym dniu. Zahar-
towani w walce o punkty dla 
swoich klubów zawodnicy 
wykazywali się z powodze-
niem w tej pięknej dyscyplinie 
sportu. Oto wyniki najlep-
szych drużyn i zawodników 
turnieju:

 
Klasyfikacja drużynowa 

• I miejsce - LKS Solca 

Wielka – 230 pkt.
• II miejsce - LKS Małacho-

wice – 227 pkt.
• III miejsce - LKS Modlna 

– 212 pkt. 

Klasyfikacja indywidu-
alna 
• I miejsce - Grzegorz Cha-

łupnik (LKS Małachowi-
ce) – 83 pkt.

• II miejsce - Tomasz Majek 
(LKS Wróblew) – 82 pkt.

• III miejsce - Michał Ko-
walski (LZS Helenów) – 
79 pkt.

• IV miejsce - Arkadiusz 
Pietrzak (LKS Solca Wiel-
ka) – 78 pkt.

• V miejsce - Arkadiusz 
Kaczmarek (LKS Solca 
Wielka) – 77 pkt.

• VI miejsce - Dariusz Klus-
ka (LKS Modlna) – 77 pkt.

O wyższej lokacie w przy-
padku identycznej ilości punk-
tów decyduje większa ilość 
najwyżej punktowanych prze-
strzelin. W walce o nagrody 
i dyplomy oraz główne trofe-
um – puchar GLKS Ozorków 
brali udział reprezentanci 8 
klubów sportowych. Oprócz 
pucharu Gminny Ludowy 
Klub Sportowy ufundował 
dyplomy dla 3 czołowych 
drużyn oraz nagrody rzeczowe 
dla 6 najlepszych zawodników 
turnieju za środki finansowe 
uzyskane w formie dotacji od 
Gminy Ozorków. Gratulujemy 
wszystkim dobrych wyników 
w strzelaniu oraz zachęcamy 
innych dobrych strzelców do 
reprezentowania pobliskich 
klubów występujących w za-
wodach gminnego współza-
wodnictwa sportowego.

Liga piłkarska
W tym roku planuje się 

wcześniejsze rozpoczęcie se-
zonu piłkarskiego w rozgryw-
kach prowadzonych przez 
Łódzki Związek Piłki Nożnej. 
Zanosi się, że mecze kl. A i B 
rozpoczną się już w połowie 
sierpnia. Należy poinformo-
wać naszych miłośników pił-
karstwa, że drużyna LKS 
Kanarki Małachowice wywal-
czyła awans do klasy A i otrzy-
mała zaproszenie od ŁZPN, by 
uczestniczyć w nowym sezo-
nie w tej klasie rozgrywkowej. 
Jeśli wszystkie przygotowania 
wypadną pomyślnie, na boi-
sko do Małachowic zaczną 
przyjeżdżać drużyny kl. A, 
łącznie z jedyną od kilku lat 
naszą drużyną w tej klasie - 
Magnatem Sierpów.

Pao

Sport
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Dzień Dziecka w Borszynie

Nareszcie po wielu miesiącach oczekiwania mogliśmy 
zagrać ważny mecz w Borszynie! Pamiętając 
o odpowiednich odstępach czasowych, zarówno 
młodzież jak i dorośli mieli pełne pole do popisu. 

Zanim to nastąpiło soł-
tys Piotr Walczak powi-
tał wszystkich zebranych 
w tym malowniczym miejscu 
i podziękował mieszkańcom 
Borszyna za ogrom włożo-
nych prac przy modernizacji 
boiska. Z racji niedawno 
obchodzonego Dnia Dziecka 
złożył naszym pociechom 
najlepsze życzenia. Wszyst-
kie dzieci z Borszyna oraz te 
grające w Gladiatorze dosta-
ły piękne plecaki ufundowa-
ne przez prezesa firmy DAN-

-BUD Daniela Pietrzaka oraz 
Mariana Lemańskiego. 

Młodzi piłkarze w zamian 
podarowali Panu Danielowi 
koszulkę naszego klubu z ich 
podpisami. 

Napoje, słodycze i prze-
kąski ufundowali: Jolan-
ta i Claude Luc, Sylwia 
i Sylwester Palmowscy oraz 
sołectwo Borszyn! Kolejną 
wielką atrakcją był pokaz 
pięknych motocykli grupy 
,,Faithless MC Poland” zor-
ganizowany z inicjatywy An-

drzeja i Łukasza Karolaków. 
Oprawę muzyczną zapew-
nił jak zwykle niezawodny 
Grzegorz Saganiak, a pyszną 
grochówkę przygotował ku-
charz Jarosław Matejczuk 
– wielkie dzięki!

Nad odpowiednią i bez-
pieczną organizacją czuwali: 
Inga Kujawiak, Dagmara 
Karolak, Mariusz Sobczak, 
a fotorelacją zajęła się Syl-
wia Walczak. Najważniej-

sze, że na inaugurację na 
swoim boisku młodzi pił-
karze z Borszyna pokonali 
Ner Poddębice 5:1! (bramki 
dla Borszyna: 2x Kamil Izy-
dorczyk, Konrad Lemański, 
Bartek Dąbek, Sebastian 
Muś). Seniorzy pokonali 
drużynę „Prezes TEAM” 
złożoną z działaczy, tre-
nerów lokalnych drużyn, 
m.in. Mariana Lemańskiego 
(Sparta Leśmierz), Pawła Je-
lińskiego (Orzeł Wróblew), 
Tomasza Kupisa (Grom Po-
wodów), Aleksego Błacho-
wicza (Santos Czerchów), 
Radka i Łukasza Sobórów 
(Zryw Śliwniki) 2:1! (bramki 
dla Borszyna: Łukasz Ko-
walczyk, Maciej Tyrpuła). 

Najlepszym piłkarzem 
uznano Kacpra Kozłowskie-
go z Ner-u Poddębice, naj-
lepszy bramkarz to Dominik 
Mucha, najładniejsza bramka 
- Aleksy Błachowicz, kapi-
tanowie obu drużyn Gladia-
tora Borszyn: Bartek Dąbek 
i Maciej Tyrpuła podnieśli 
puchary za wygrane mecze!

Pogoda znów dopisała!!!
Sołectwo Borszyn
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Narada sołtysów
W dwóch turach zorganizowano czerwcową naradę sołtysów 
w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu. Zalecenia 
państwowych służb medycznych powodują zachowanie 
niezbędnej ostrożności w obawie przed zakażeniem 
koronawirusem, dlatego 16 czerwca br. Wójt Tomasz 
Komorowski wraz z zastępcą Marianem Lemańskim odbył 
cykliczne spotkanie z naszymi sołtysami i przewodniczącym 
zarządu osiedla w Sokolnikach-Lesie w warunkach zgodnych 
z określonymi wymogami.

Na wstępie Wójt poinfor-
mował uczestników narady 
o zmianie na stanowisku sołty-
sa w Parzycach, a mianowicie 
Panią Paulinę Smakowską 
zastąpił Pan Jan Miksa. Wśród 
spraw bieżących sołtysi otrzy-
mali również informację o ak-
tualnej formie pracy naszego 
Urzędu. Gmina nie będzie też 
organizatorem imprez maso-
wych przynajmniej do m-ca 
września br. włącznie. Pewną 
ciekawostką są pojawiające 
się niejasności w zakresie 
szkolnej edukacji. Otóż, jesz-
cze nie ma pewności czy nowy 
rok szkolny 2020/2021 po-
zwoli na nauczanie w lokalach 
szkolnych, bowiem istnieje 
nadal koronawirusowe zagro-
żenie i może być kontynuowa-
na nauka zdalna. 

Niewątpliwie, tematem 
dyżurnym jest obecnie zbiór-
ka odpadów i nieprzyzwoicie 
rosnące obciążenia finansowe 
dla Gminy z tego tytułu. Na-
turalnie jest to układ sprzężo-
ny i w konsekwencji wzrost 
opłat może dosięgnąć rów-
nież mieszkańców. Znaczącą 
ulgą w tym względzie będzie 
zapewne stosowanie kompo-
stowników, które w znaczą-

cym stopniu mogą obniżyć 
ogólne koszty odbioru śmieci. 
Dotyczy to odpadów biode-
gradowalnych, tj. kuchennych 
oraz zielonych, których nasi 
mieszkańcy - nazwijmy „pro-
dukują” - relatywnie – ogrom-
ne ilości. Duży problem mają 
z tym niektórzy działkowicze 
z Sokolnik-Lasu, a podobno 
część mieszkańców jest goto-
wa drożej zapłacić, by tylko 
pozbyć się swoich zielonych 
odpadów. Z finansowego 
punktu widzenia jest to bardzo 
dotkliwe dla Gminy, a oscy-
luje na poziomie miliona zł 
rocznie. Również Punkt Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów 
w Modlnej zostanie poddany 
pewnym ścisłym regułom, by 
służył tylko naszym mieszkań-
com znającym źródło pocho-
dzenia swoich odpadów. 

Wójt Tomasz Komorow-
ski zapoznał także sołtysów 
z inwestycjami gminnymi 
w roku bieżącym. Została już 
wykonana wspólnie z Gminą 
Łęczyca droga w Sierpowie, 
a w Solcy Wielkiej przebu-
dowano od podstaw boisko 
szkolne z dofinansowaniem 
z Urzędu Marszałkowskiego 
za pośrednictwem Stowa-

rzyszenia POLCENTRUM 
– w wysokości 300 tys. zł. 
Będzie jeszcze budowana 
droga w Maszkowicach z po-
mocą finansową Wojewody 
Łódzkiego i wreszcie po wielu 
latach starań zostanie wy-
asfaltowana gruntowa część 
ulicy Marii Konopnickiej 
w Sokolnikach-Lesie.

Kolejna ważna informacja 
dotyczy spisu rolnego jaki jest 
zaplanowany od września do 
listopada br. włącznie. Wszy-
scy właściciele gruntów rol-
nych od 1 ha zostaną poddani 
spisowi na kilka zakładanych 
sposobów - z wykorzystaniem 
INTERNETU, telefonów 
i również pracy rachmistrzów 
w terenie.

Sami sołtysi również dzie-
lili się swoimi troskami od-
nośnie życia codziennego 
w lokalnym środowisku. Są 
na terenie gminy miejsca, 
które mają służyć rekreacji 
i wypoczynkowi mieszkań-
ców, lecz niektórzy bywalcy 
zapominają o tym i używają 
sobie do woli w niewłaściwy 
sposób pozostawiając po so-
bie sterty śmieci. Należałoby 
ponosić dodatkowe koszty 

związane z monitoringiem 
i oświetleniem. Tak naganne 
przykłady nie powinny mieć 
miejsca, bo traci sens urządza-
nie przez Gminę podobnych 
miejsc w przyszłości. Wszel-
kie potrzeby zgłaszane przez 
sołtysów związane z odbiorem 
odpadów, usuwaniem drzew, 
drogownictwem, chodnikami 
i przystankami będą w najbliż-
szym czasie rozpatrywane, 
również pod względem moż-
liwości finansowych gminy. 
Dobrym przykładem sołeckiej 
współpracy jest urządzenie 
przez mieszkańców Borszyna 
obiektu sportowo-rekreacyj-
nego na gruntach dzierżawio-
nych przez Gminę od lasów 
państwowych. 

Wójt Komorowski wspo-
mniał również o zbliżającej 
się sesji absolutoryjnej i zwią-
zanym z tym wykonaniem 
budżetu za 2019 rok, który 
wypadł na bardzo dobrym 
poziomie. Obawy Wójta do-
tyczą jednak roku bieżącego 
z oczywistego dla każdego 
powodu – spowolnienia go-
spodarczego. 

Pao



Pamiętajmy o ogrodach! Konkurs na najpiękniejszy ogródek 
przydomowy przyjazny pszczołom i innym owadom zapylającym!

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi 
pt. „Pamiętajmy o ogrodach”, którego celem jest popularyzowanie ogrodów jako przestrzeni powiększają-

cej bioróżnorodność ekosystemów roślinnych Polski i zwiększającej ilość pożytków pszczelich, szczególnie 
w okresach poza kwitnieniem głównych pożytków typu: rzepak, akacja czy lipa. Ogród przydomowy to wspa-
niała przestrzeń do wysiewania roślin miododajnych, które nie tylko pięknie kwitną i mogą stać się prawdziwą 
ozdobą kwietnych ogródków, ale posiadają często zastosowanie w ziołolecznictwie, kosmetyce czy w kuchni.

Pamiętajmy, że nasze życie zależy od życia 
pszczół, a każda dodatkowo wysiana 

roślina miododajna zwiększa szanse na 
przetrwanie tych niezwykłych owadów!

Społeczny aspekt konkursu opiera się na włączeniu jak naj-
większej liczby osób do czynnych działań na rzecz ochrony 
bioróżnorodności ekosystemów roślinnych najbliższej oko-

licy. Można to osiągnąć poprzez wysiewanie roślin mio-
dodajnych na działkach, w ogródkach przydomowych czy 

nawet poprzez tworzenie mini ogródków na balkonach, oraz 
zachęcanie innych do takiego postępowania. Zrozumienie 

konieczności tego typu działań pomoże ochronić, niezwykle 
ważne dla życia człowieka, owady zapylające.

Zasady konkursu
W konkursie może wziąć udział każdy, kto do 30 września 2020 roku 

prześle, na adres Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi, 
materiał zdjęciowy (około 10 fotografii) uprawianego przez siebie 

ogrodu kwiatowego, wraz z krótkim opisem rosnących w nim roślin 
przyjaznych pszczołom. Ważne jest udokumentowanie, że rośliny 

rosnące w ogrodzie od czerwca do września obficie kwitną 
stwarzając przestrzeń przyjazną pszczołom.

WZP w Łodzi ul Narutowicza 59
90-130 Łódź

biuro@wzp-lodz.nazw.pl
Przyjmujemy zdjęcia drogą mailową 

lub nagrane na płytę CD.
Każdy wysyłający zgłoszenie musi dołączyć zdanie o tym, 

że zgadza się na ewentualną publikację swojego tekstu 
i materiału zdjęciowego.

Bliższe informacje udzielane są 
w biurze WZP w Łodzi – tel. 42 678 92 74. 

Więcej informacji oraz Regulamin Konkursu na stronie 
WZP w Łodzi http://www.wzp-lodz.com.pl/ źródło: internet

źródło: internet

źródło: internet


