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Drodzy Mieszkańcy,
skoro już wrzesień, to
pierwszy szkolny dzwonek za
nami. Każdy z nas – dzieci, rodzice, dziadkowie, ale i my samorządowcy, obawialiśmy się
powrotu uczniów i przedszkolaków do gminnych placówek
oświatowych. Kiedy piszę te
słowa, zajęcia odbywają się bez
zakłóceń – dzieci i nauczyciele
są zdrowi. Mam nadzieję, że tak
pozostanie do czerwca.

Zakończyły się też żniwa.
Tegoroczne obchody dożynkowe odbywały się w naszych
parafiach. Z uwagi na wymogi
sanitarne, nie organizowaliśmy
tradycyjnych dożynek, z występami i zabawą. Do podzię-

kowań za tegoroczne zbiory,
złożone na ołtarzach kościołów
parafialnych, dołączam wyrazy
uznania i szacunku dla wszystkich rolników, za trudną i wymagającą pracę na roli.
Wrzesień kojarzy się także z kolejną już 81. rocznicą
wydarzeń II wojny światowej.
Tegoroczną rocznicę Bitwy nad
Bzurą, która miała miejsce również na terenach naszej gminy,
Każdy dzień dla nas – zarządu Gminy Ozorków i jej
pracowników – przynosi wiele
wyzwań. Planujemy ponownie
zachęcić Państwa do korzystania z oferty Gminnego Ośrodka
Kultury w Leśmierzu, tak by
pomimo pandemii nie rezygnować z bogactwa lokalnego
folkloru i tradycji, jaką mają do

do lektury wrześniowego wydania naszego miesięcznika.
Znajdziecie w nim informacje
o prowadzonych inwestycjach,
wydarzeniach, jakie miały miejsce w naszej gminie, a także
bogatą fotorelację z dożynek
parafialnych.
Wierzę, że na łamach
„Gminniaka” będziemy mogli

zaproponowania m.in. amatorskie zespoły śpiewacze czy koła
gospodyń wiejskich. Mam nadzieję, że efekty wznowionych
prób zespołów będziemy mogli
wkrótce podziwiać na naszych
scenach.
Pomimo, że wrzesień wiąże
się z licznymi pracami na roli,
zachęcam wszystkich Państwa,
w coraz to dłuższe wieczory,

przekazywać Państwu coraz
więcej ciekawych informacji,
a nasze życie, również to kulturalne, wkrótce wróci do tego
sprzed wybuchu epidemii.
W tym trudnym czasie życzę Państwu dużo zdrowia.
Pozdrawiam serdecznie

uczciliśmy przy grobach poległych bohaterów. Złożone przez
reprezentacje władz samorządowych, uczniów, organizacje społeczne i mieszkańców
kwiaty stanowiły hołd pamięci
dla poległych bohaterów.

Tomasz Komorowski
Wójt Gminy Ozorków
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Nowy wymiar leczenia
Zakończyły się prace remontowe w Ośrodku Zdrowia w Sokolnikach-Parceli. Pacjenci
korzystający z usług gminnej służby zdrowia dzięki przeprowadzonym robotom mogą
być leczeni w komfortowych warunkach. Nowy wygląd zyskał gabinet zabiegowy oraz
połączony z nim gabinet lekarski.

– Inwestycja obejmowała
m.in. położenie gładzi na ścianach
i sufitach, które następnie zostały
pomalowane, a na ścianach przy
umywalkach, zlewozmywaku
i meblach położono glazurę. Roboty obejmowały także wymianę
drzwi wewnętrznych pomiędzy
gabinetami, wymianę kaloryferów, montaż parapetów, wymianę
punktów świetlnych, umywalek
i zlewozmywaka wraz z armaturą

– wyjaśnia Wójt Gminy Ozorków
Tomasz Komorowski.
W ramach umowy z dnia
7 maja br. Wykonawca – Best
Tynk Sp. z o.o. ze Zgierza –
zobowiązany był także do zdemontowania podłogi, wykonania
nowej nawierzchni i położenia
wykładziny, jednak w trakcie
prac remontowych stwierdzono
konieczność przeprowadzenia
dodatkowych robót nieobjętych
zamówieniem, które było podstawą zawarcia umowy.
– Po zdjęciu wykładziny PCV
stwierdzono zgniliznę płyty OSB
o powierzchni odpowiadającej
powierzchni gabinetów oraz
stwierdzono różnicę poziomów
podłogi w obydwu pomieszczeniach do 8 cm, dlatego Wykonawca w ramach nowej umowy z dnia
27 sierpnia br. wykonał wylewki
wraz z ułożeniem terakoty gres.
Powyższe prace wymusiły także
wymianę dwóch sztuk drzwi do
gabinetów – dodaje wójt Tomasz
Komorowski.
Początkowo prace miały zamknąć się w kwocie 38 000,00 zł,
jednak konieczność wykonania dodatkowych robót skutkowała zwiększeniem wydatków na powyższy
cel o 8 000,00 zł. Środki na realizację zadania pochodziły z budżetu
Gminy Ozorków.
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/Red./

KONKURS

Zamieszczamy kolejny kupon konkursowy –
nr 3. Zadaniem czytelników pragnących wziąć udział
w losowaniu nagród jest zgromadzenie wszystkich
sześciu kuponów. Dalsze informacje znajdą Państwo
na kolejnych kuponach.
ZAPRASZAMY!
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XXX sesja Rady
Gminy Ozorków

Pierwszy z podjętych
aktów prawnych dotyczył
udzielenia Wójtowi Gminy Ozorków upoważnienia
do reprezentowania Rady
Gminy Ozorków przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie skargi na uchwałę nr
X/70/2003 Rady Gminy

Ozorków z dnia 4 września
2003 r., która związana była
ze zmianami miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Ozorków. (Skargę na powyższy
akt prawny w części dotyczącej nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną
452/12 o obszarze 10,8995

Awans zawodowy
nauczyciela
Wójt Gminy Ozorków Tomasz Komorowski nadał
z dniem 27 sierpnia br. pani Annie Piserze –
nauczycielce ze Szkoły Podstawowej w Modlnej
stopień nauczyciela mianowanego. W tym samym
też dniu miało miejsce wręczenie pani Annie aktu
nadania Stopnia Awansu Zawodowego nauczyciela
mianowanego w gabinecie Wójta w Urzędzie Gminy
Ozorków.
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foto – archiwum

Trzy uchwały były przedmiotem ostatniej,
sierpniowej sesji Rady Gminy Ozorków. Zachęcamy
do lektury krótkiej relacji bądź obejrzenia
posiedzenia online na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Ozorków.
ha, obręb: Modlna, złożył
Stanisław Modliński. Zarzuca on zaskarżonej uchwale
m.in. naruszenie prawa materialnego i wnosi o uchylenie zaskarżonej Uchwały
w części dotyczącej ww.
nieruchomości.)
Druga przyjęta uchwała
była uchwałą zmieniającą tegoroczny budżet. W jej myśl
dokonano zmian w planie
dochodów i wydatków, a także w Wykazie zadań majątkowych (inwestycyjnych)
oraz wysokości wydatków
na poszczególne zadania na
2020 rok. Podejmując ww.
uchwałę radni m.in. zabezpieczyli środki na budowę
drogi gminnej nr 120131E
w Sokolnikach-Lesie, ul.
Konopnickiej, modernizację
drogi gminnej nr 120110E
relacji Sokolniki-Las – Modlna, modernizację i oczyszczenie przepustu drogowego

pod drogą gminną 104188E
w miejscowości Borszyn,
modernizację wyposażenia
technicznego pasa drogowego drogi gminnej nr 120124E
w miejscowości Wróblew,
a także prace modernizacyjne budynku Ośrodka Zdrowia w Sokolnikach-Parceli.
Trzeci, ostatni akt prawny
podjęty na sierpniowej sesji
związany był z przyjęciem
uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową
Gminy Ozorków na lata
2020-2033.
* * *
Sz c z e g ó łow y w y k az
uchwał oraz ich treść dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Ozorków,
a przebieg obrad jest nagrywany i publikowany w BIP
w zakładce: Rada Gminy/
Nagrania i wyniki głosowań.
/Red./

Wręczając stosowny
dokument, Wójt Tomasz
Komorowski pogratulował nauczycielce dobrych
wyników na egzaminie życząc jednocześnie dalszej
owocnej pracy na swoim
stanowisku.
Przypomnijmy, że przed
komisją egzaminacyjną Pani
Anna stanęła 16 lipca br.
i pomyślnie zmierzyła się
z tematyką poznaną w swojej pracy zawodowej. Pani

Anna Pisera pełni również
od roku funkcję zastępcy
Dyrektora SP Modlna. Jest
absolwentką Uniwersytetu
Łódzkiego – Wydział Nauk
o Wychowaniu na kierunku
– pedagogika o specjalności pedagogika społeczna
w zakresie pracy opiekuńczej
i socjalno-wychowawczej.
Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w codziennej
pracy.
Pao
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Internetowe Konto Pacjenta
– co powinniśmy o nim wiedzieć?
Wszystkich Pacjentów informujemy o możliwości założenia kontaktu z naszymi Ośrodkami i zaza pośrednictwem GZOZ Gminy Ozorków internetowego konta łożenia IKP z pomocą wyznaczonego
pracownika GZOZ Gminy Ozorków:
pacjenta (dalej: IKP), które udostępnia informacje o przeszłym,
aktualnym i przyszłym leczeniu oraz pozwala załatwić wiele
Ośrodek Zdrowia
spraw bez konieczności wizyty w Ośrodku Zdrowia.
w Solcy Wielkiej 57
Na IKP możecie Państwo znaleźć również upoważnić bliską osobę do
– tel. 42 718 63 21
dostępu do danych lub załatwiania
spraw (np. do odbioru e-recepty),
otrzymywać e-mailem lub SMS-em
powiadomienia o kodach przepisanych recept i skierowań, by móc
realizować e-recepty i e-skierowania
z telefonem w ręku.
Obecnie – dzięki zawarciu stosownej umowy z NFZ – GZOZ Gminy
Ozorków posiada uprawnienia do
potwierdzenia profilu zaufanego
(niezbędnego do aktywowania IKP)
u swoich pacjentów. Zachęcamy do

Ośrodek Zdrowia
w Sokolnikach-Parceli 5
– tel. 42 710 12 24
Ośrodek Zdrowia
w Leśmierzu 18
– tel. 42 718 05 96
Małgorzata Dudek-Żytko
Dyrektor GZOZ Gminy Ozorków

foto: internet

informacje o wystawionych receptach,
a także o tych, które zostały zrealizowane w całości lub częściowo. Na
IKP można również sprawdzić m.in.
dawkowanie leku przepisanego przez
lekarza, historię wizyt w przychodni,
e-zwolnienia i zaświadczenia lekarskie wystawione w związku z chorobą
i macierzyństwem, a także informacje
o wystawionych skierowaniach na
badania lub do sanatorium i stanie
ich realizacji.
Za pomocą IKP możecie Państwo
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Nastolatki, pandemia i używki.
„Dzieci i młodzież potrzebują
teraz szczególnej uwagi”
– Przed pandemią uczniowie
niezbyt chętnie z własnej inicjatywy
odwiedzali mój gabinet. Teraz, od
kiedy udostępniłam im mój numer telefonu i kontakt przez komunikatory,
codziennie odbywam nawet kilkanaście rozmów – mówi Ewa, szkolny
pedagog z ponad 20-letnim stażem.
Taka aktywna postawa pracownika
oświaty nie jest zbyt powszechna –
działalność szkół w czasie epidemii
często sprowadza się wyłącznie do
organizacji zdalnego nauczania. Tymczasem wielu polskich nastolatków
jest w obecnej sytuacji zagubionych;
nie radzą sobie z nauką, brakuje im
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bezpośredniego kontaktu z kolegami
i ulubionymi nauczycielami, do których mają zaufanie.
Przeciążeni i zaniepokojeni
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwraca
uwagę, że dzieci i młodzież potrzebują teraz szczególnej uwagi. – Jeśli
w czasie pandemii szkoła nie słucha
tego, co mają do powiedzenia rodzice
i uczniowie, jeśli dzieci są przeciążone
nadmiarem zadań i nie radzą sobie
z nimi, to ta sytuacja stwarza ryzyko.
Uczniowie mogą zacząć sięgać po
alkohol, żeby poradzić sobie z trudnymi emocjami i napięciem – uważa

Katarzyna Łukowska, p.o. Dyrektor
PARPA.
UNICEF, międzynarodowa organizacja humanitarna działająca na rzecz
dzieci, stworzył stronę z poradami dla
rodziców, którzy – choć często sami
borykają się z lękiem o zdrowie i sytuację zawodową – to właśnie w domu
mają do wykonania „najważniejszą
pracę na świecie”. Lisa Damour, psycholog i autorka bestsellerowych książek o dorastaniu, za pośrednictwem
UNICEF radzi rodzicom, by stworzyli
domowy plan dnia uwzględniający
czas na naukę, domowe obowiązki
i rozrywkę (a także czas z telefonem
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i bez niego). „Poczucie, że dzień ma
przewidywalny przebieg, sprawi, że
dzieciom będzie lżej” – uważa Damour.
Iluzja bezpieczeństwa
w czterech ścianach
Poczucie, że nastolatek zamknięty
w swoim pokoju jest bezpieczny i nie
działają na niego pokusy sięgania
po substancje psychoaktywne, może
być bardzo złudne. Czas izolacji to
ogromna próba dla dzieci i młodzieży
zmagających się z depresją i innymi
problemami psychicznymi, ale także
dla tych, którzy dotychczas funkcjonowali zupełnie normalnie.
Zdaniem Lisy Damour nastolatki
mają prawo czuć się rozżalone i sfrustrowane. Zamknięte szkoły, odwołane koncerty i zajęcia sportowe to dla
nich realna strata, którą przeżywają;
nawet jeśli dorosłym wydaje się, że
to nic strasznego. Ekspertka zwraca
uwagę, że obecnie rodzice powinni

okazywać dorastającym dzieciom
jeszcze więcej wsparcia i empatii niż
zazwyczaj. Nie należy bagatelizować
tego, że czują strach czy smutek.
Warto wiedzieć, że symptomami
przedłużającego się stresu są m.in.
irytacja i obniżony nastrój, dolegliwości fizyczne (bóle głowy i brzucha,
problemy ze snem i koncentracją),
sięganie po używki i częste spędzanie
czasu przed komputerem.
Atrakcje „offline”
Ważne, by zainteresować się tym,
co robi nastolatek w chwilach wolnych od nauki. Nie należy dopuszczać
do tego, by całe dnie spędzał przed
ekranem komputera czy z telefonem
w ręce – ale odcinanie go od technologii też nie jest dobrym pomysłem,
bo dziś są one jedynym sposobem na
podtrzymanie kontaktów z rówieśnikami. Należy po prostu zwracać
większą uwagę na ochronę dzieci
przed szkodliwymi treściami w sieci,

a przede wszystkim – szukać atrakcyjnych alternatyw.
W związku z dużą popularnością
programów kulinarnych wiele rodzin
spędza teraz wieczory na wspólnym
gotowaniu (realizując przepisy pokazywane w telewizji). Hitem są także
rodzinne sesje zdjęciowe z przymrużeniem oka – np. próba odtworzenia
sytuacji na zdjęciu wykonanym 10
lat wcześniej, albo zapozowanie do
sceny ze znanego dzieła sztuki (po zaaranżowaniu odpowiedniej scenografii i przygotowaniu stylizacji na bazie
materiałów dostępnych w domu). To
świetna okazja, by nawiązać z nastoletnimi dziećmi lepszą relację i po
prostu oderwać je od codziennych
trosk.
Źródło: materiały opracowane przez
Instytut Łukasiewicza na zlecenie
Państwowej Agencji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
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732 metry
nowej drogi
Kolejna droga gminna zyskała nową nawierzchnię. Tym
razem idealnie prostym i pozbawionym dziur odcinkiem
drogi mogą cieszyć się mieszkańcy Maszkowic oraz
wszyscy kierowcy przejeżdżający przez tę miejscowość.
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długości w części jezdnej
pasa drogowego występowały
ubytki, dlatego cieszymy się,
że mogliśmy zrealizować tę
inwestycję. Należy jednak
podkreślić, że trudno byłoby
nam przeprowadzić te prace
bez dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50%
wartości zadania – podkreśla
Wójt Gminy Ozorków Tomasz Komorowski.
Koszt inwestycji zamknął
się w kwocie 214 129,15 zł.
Poniżej przedstawiamy fotorelację z przebiegu prac.
/Red./

Przełamując stereotypy
Już po raz piętnasty
wręczono nagrody w ramach konkursu Lodołamacze. To nagroda dla
tych, którzy przełamują
stereotypy i dają szansę
na lepsze życie niepełnosprawnym.
Gala odbyła się w dniu
10.09.2020 r. Nagrodę
otrzymało 21 firm, organizacji i osób z województwa łódzkiego, mazowieckiego, wielkopolskiego
i zachodniopomorskiego.
W tym roku po raz pierwszy do nagrody można było nominować również Warsztaty Terapii Zajęciowej. To właśnie
nasz WTZ dostał nagrodę za pierwsze miejsce w kategorii
Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa. Dodatkowo jako Polskie
Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki
zdobyliśmy 3 miejsce w kategorii Instytucja.
Dziękujemy bardzo za nominację oraz docenienie naszej
ciężkiej pracy. Jest to prestiżowa nagroda która dała nam jeszcze
więcej motywacji do dalszego działania.
PSLCnP Oddział Łódzki

źródło: www.lodolamacze.info.pl

Przypomnijmy, wyłoniony
w drodze postępowania publicznego wykonawca – WŁODAN Andrzej Włodarczyk
Spółka Jawna z Porszewic
w połowie sierpnia przystąpił
do realizacji zadania polegającego na przebudowie
odcinka drogi o długości 732
m i szerokości jezdni 3,5 m
wraz z poboczami, której trasa
biegła częściowo w śladzie
istniejącej drogi o nawierzchni
asfaltowej, częściowo w istniejących poboczach gruntowych.
– Nawierzchnia drogi była
bardzo zniszczona. Na całej
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Narada sołtysów
Na wrześniową naradę sołtysów zaproszono przedstawicieli
poszczególnych sołectw i Sokolnik-Lasu do lokalu
Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu. Wójt Tomasz
Komorowski wraz ze swym zastępcą Marianem Lemańskim
spotkali się z sołtysami i przewodniczącym Zarządu Osiedla
w Sokolnikach-Lesie w dniu 9 września br.
Stosowana formuła cyklicznych narad z sołtysami to
najsampierw porcja ważnych
informacji dla mieszkańców,
które w terenie zostają rozpowszechniane przez uczestników spotkania. Tym razem
Wójt rozpoczął od bezpieczeństwa w zbliżającym się sezonie
grzewczym, a polegającym na
dokonaniu przeglądu używanych w domostwach urządzeń
grzewczych, o czym powinno
się wszystkim przypominać.
Z kolei informacja dotycząca spisu rolnego to przypomnienie, że od 1 września do
30 listopada br. będzie trwał
Powszechny Spis Rolny 2020,
gdzie niekoniecznie trzeba ten

obowiązek wypełnić z pomocą
rachmistrza, lecz można tego
dokonać samemu przez internet. Warto też wiedzieć, że do
30 września br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy z funduszu PROW dla
rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19.
Można tą drogą (po spełnieniu
wymogów) osiągnąć wsparcie
w maksymalnej kwocie 7 tys.
euro.
Mniej przyjemne informacje też – niestety – musiały zostać przekazane, a dotyczą zapowiedzi władz państwowych
o wprowadzeniu w przyszłym

roku podatku deszczowego dla
właścicieli określonych nieruchomości oraz o przekazaniu
gminom obowiązków utrzymania urządzeń melioracyjnych. Wszystko to wiąże się
z biciem zwykłego obywatela
po kieszeni i przysparzaniem
dodatkowej pracy samorządom gmin.
Przechodząc do spraw
codziennych Wójt Tomasz
Komorowski przedstawił krótko sytuację gminnej oświaty,
która w warunkach występującego zagrożenia koronawirusem podjęła 1 września
normalną szkolną edukację.
Będzie również wznawiana
aktywność Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu zgodnie z zaleceniami Sanepidu.
Tegoroczne obchody kolejnej
rocznicy “Bitwy nad Bzurą”
będą się odbywały w sposób
bardzo ograniczony z powodu
reżimu sanitarnego.
W punkcie przewidzianym
na dyskusję rozpoczęto od
wystąpienia przedstawicieli
Sokolnik-Lasu w temacie
odbioru odpadów zielonych,
ponieważ wprowadzane przez
władze gminy ograniczenia
w tym względzie nie zadowalają sokolniczan. Argumentacja Wójta Tomasza Komorowskiego o konieczności
racjonalnego, a nie dowolnego
zupełnie pozbywania się odpadów zielonych – z powodu horrendalnie rosnących
kosztów – nie przekonuje
wszystkich mieszkańców leśnych działek. Ścierają się dwa

rozbieżne pojęcia o sposobie
niwelowania tego samego
problemu pochodzącego –
o ironio – z siły i piękna
otaczającej nas natury. Powszechna akceptacja miłej
zieleni na drzewach, krzewach
itd. nijak się ma do spadających liści, szyszek czy gałęzi,
które dzisiaj siłą rzeczy – automatycznie – stają się nieprzydatne – jako odpady. Las
rośnie i nikt tego nie zatrzyma,
choć w przypadku posiadaczy
działek jest w tym względzie
pewne pole manewru, czego
nie widać z drugiej strony
bazując na wpływach z opłat
śmieciowych do budżetu, który jest przecież obciążony wieloma – nazwijmy – bardziej
pilnymi zadaniami. Wydaje
się, że zdrowy kompromis
jest tu potrzebny bardziej niż
przyjazne leśne powietrze,
którego walory zdrowotne nie
zanikają i znane są od lat. Podczas narady stanęło na tym,
że temat jest wciąż otwarty,
będą kolejne spotkania w tej
sprawie.
W dalszej części narady
wielu przedstawicieli naszych
sołectw zgłaszało pod adresem władz gminy lokalne
potrzeby, na które Wójt Komorowski odpowiadał odpowiednio według możliwości
ich – bliższej czy też dalszej
– realizacji. Są to zagadnienia
dotyczące: komunikacji, drogownictwa, ruchu drogowego,
oświetlenia ulicznego, tablic
informacyjnych i remontów.
Pao
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Narodowe
Czytanie
w bibliotece
w Sokolnikach-Lesie
5 września spotkaliśmy się po raz
kolejny w bibliotece w Sokolnikach-Lesie na ogólnopolskiej
akcji Narodowego Czytania.
Została ona zapoczątkowana
w 2012 roku przez Prezydenta
Bronisława Komorowskiego
i jest kontynuowana przez parę
prezydencką Andrzeja Dudę
z małżonką.
Lekturą tegorocznego 9. Narodowego Czytania była „Balladyna” Juliusza
Słowackiego. To wybitne dzieło polskiego romantyzmu. Dramat powstał
na emigracji w czasie dyskusji na temat
przyczyn niedawnej klęski powstania listopadowego i debat nad wspólną historią
i przyszłym losem narodu polskiego.
Osadzona na tle baśniowych dziejów
opowieść o dwóch siostrach – Alinie
i Balladynie – wywarła duży wpływ na
muzykę, malarstwo czy rzeźbę. Dramat
doczekał się też licznych inscenizacji
teatralnych, a w 200. rocznicę urodzin
Juliusz Słowackiego powstała filmowa
adaptacja „Balladyny”.
W tegoroczne Narodowe Czytanie
w bibliotece włączyli się: Wójt Gminy
Ozorków – Pan Tomasz Komorowski,
Przewodniczący Rady Gminy – Pan
Waldemar Szcześniak, Dyrektor Gminnego Przedszkola w Leśmierzu – Pani
Anna Pruchniewska , kierownik Gminnej
Biblioteki w Leśmierzu – Pani Barbara
Manista oraz bibliotekarze i czytelnicy.
Akcja odbyła się na świeżym powietrzu z zachowaniem wszelkich środków
ostrożności.
Jolanta Krajewska
Filia Biblioteczna
w Sokolnikach-Lesie
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Wakacje online z Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Leśmierzu!
Wakacje z GOK w Leśmierzu dobiegły końca!
Cieszy nas niezmiernie, że w tym trudnym dla
nas wszystkich czasie, związanym z pandemią,
byliście Państwo z nami, a nasza letnia oferta
pt. „Wakacje online” spotkała się z pozytywnym
odbiorem i żywym zainteresowaniem.
Chcąc pozostać z Państwem w kontakcie, zaproponowaliśmy aktywność
zdalną za pośrednictwem
mediów i naszej strony
internetowej regularnie
umieszczając materiały promujące naszą gminę, twórczość artystyczną kapel,
zespołów, orkiestry dętej pt.
„Na ludową nutę”.
Rodowici mieszkańcy
wzięli udział w konkursie
wiedzy „Jak znamy Gminę
Ozorków?” oraz zabawie
w formie cotygodniowych
zagadek fotograficznych
„Znasz te miejsca w naszej
Gminie?”.
Z myślą o najmłodszych
mieszkańcach powstał cykl
zajęć plastycznych z instruktarzem „Kreatywnie
dla małych i dużych”, in-

formatycznych oraz muzycznych – nauka gry na
instrumentach.

„Kultura online” pod
tym hasłem udostępnialiśmy dzieciom godne polecania: teatrzyki, musicale,
bajki. Wspólnie odbywaliśmy wiele wirtualnych
spacerów po pięknych i ciekawych zakątkach naszego
kraju.
W lipcu i sierpniu dzieci
wzięły udział w konkursie

plastycznym „Bezpieczne
wakacje”. Z przyjemnością
informujemy, iż nagrodzone zostały nadesłane prace
Anny Tomczak – mieszkanki Solcy Małej oraz
Faustyny i Lucjana Bungo
ze Skromnicy.
Gratulujemy!
Gminny Ośrodek
Kultury w Leśmierzu
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Zaplanowane zwalczanie
epidemii COVID-19 zmieniło
radykalnie życie młodzieży szkolnej, której przyszło
w tak odmiennych warunkach
pobierać nauki. Na nowy rok
szkolny 2020/2021 zapadły
stosowne decyzje o powrocie
uczniów do tradycyjnego
kształcenia, lecz z zachowaniem podstawowych zasad
postępowania w warunkach
panującej epidemii.
Na gruncie szkolnym
wprowadzane odpowiednio
„koronawirusowe obostrzenia” maja pozwolić w bezpieczny sposób realizować
program nauczania. Dyrektorzy szkół podstawowych na
terenie gminy Ozorków od samego początku w nowym roku
szkolnym starali się uświadomić swoim wychowankom
oraz ich rodzicom, w jakich
okolicznościach dzieci rozpoczynają naukę. Wszystko po to, aby jak najdłużej
uczniowie mogli przebywać
w swoich szkołach, miejmy
nadzieję – aż do kolejnych
wakacji.
Z tych właśnie względów,
na uroczyste rozpoczęcie roku
szkolnego 2020/2021 w dniu
1 września przybyli jedynie
nowi uczniowie gminnych
podstawówek tzn. pierwszoklasiści, którzy przecież powinni w oficjalny sposób
rozpocząć swoją szkolną edukację. Zgodnie z ceremoniałem najmłodsi członkowie
szkolnych społeczności złożyli ślubowanie na sztandar
szkoły i stali się pełnoprawnymi jej uczniami.
Pozostali uczniowie
wszystkich gminnych szkół
podstawowych – w Solcy
Wielkiej, Leśmierzu i Modlnej
przybyli w dniu następnym
– zapewne mocno zmobilizowani do nauki i niewątpliwie
stęsknieni za koleżankami
i kolegami oraz swoimi nauczycielami.
Przypomnijmy: Szkołą
Podstawową kieruje dyrektor
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Nauka powraca do szkół
Okres zdalnego nauczania w II połowie ubiegłego roku szkolnego wraz z minionymi
właśnie wakacjami to dla uczniów kilkumiesięczna przerwa poza murami swoich
szkół. Tego doświadczyli również uczniowie naszych gminnych placówek oświatowych
– z oczywistych względów, tj. zagrożeń, jakie niesie z sobą koronawirus SARS-CoV-2.
Aneta Pyciarz, Szkołą Podstawową w Leśmierzu dyrektor
Tomasz Wojtkiewicz, a Szkołą Podstawową w Modlnej
dyrektor Rafał Nowak. Dyrektorem Gminnego Przedszkola
w Leśmierzu jest Pani Anna
Pruchniewska.
Z pomocą Ministerstwa
Edukacji Narodowej i podle-

głych jednostek oświatowych
oraz naszych władz samorządowych szkolne placówki
podejmują stacjonarnie programowe zajęcia. Dla zachowania reżimu sanitarnego
stosuje się szeroko rozumianą
dezynfekcję i medyczną profilaktykę korzystając z przekazanych szkołom środków

ochrony (maseczki, płyny
do dezynfekcji, termometry)
wraz z odpowiednim nadzorem.
Naturalnie, zasadnicza
rola w tym zakresie przypadnie wychowawcom klas,
których nazwiska udostępniły
nasze szkoły – do publikacji
w Gminniaku.

Lista wychowawców SP Solca Wielka na rok szkolny 2020/2021:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Oddział Przedszkolny – Anna Kucharska
Klasa I – Dorota Chojnacka
Klasa IIa – Bogusława Górka
Klasa IIb – Anna Sitarz
Klasa III – Barbara Kozińska-Arkuszewska
Klasa IV – Katarzyna Hefczyńska
Klasa V – Zofia Góra
Klasa VI – Elżbieta Gruss-Olejniczak
Klasa VIIa – Andrzej Morawski
Klasa VIIb – Daniel Chałupnik
Klasa VIII – Dorota Rzepkowska
Lista wychowawców SP Modlna na rok szkolny 2020/2021:

Oddziały przedszkolne
l
Zdzisława Jóźwiak – Oddział 0 „a”
l
Elżbieta Błachowicz – Oddział 0 „b”
Edukacja wczesnoszkolna
l
Agnieszka Staniszewska – klasa I
l
Dorota Kluska – klasa II
l
Hanna Stefaniak – klasa III
Klasy IV – VIII
l
Marzenna Rybak – klasa IV
l
Justyna Pawlak – klasa V
l
Joanna Banacka – klasa VIa
(w zastępstwie p. Agnieszki Galant do 25.11.2020 r.)
l
Małgorzata Litwinowicz – klasa VIb
l
Tomasz Roszkowski – klasa VII
l
Łukasz Oterski – klasa VIIIa
l
Katarzyna Górna – klasa VIIIb
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Lista wychowawców SP Leśmierz na rok szkolny 2020/2021:
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Klasa I – Ewa Józwiak
Klasa II – Bożena Andrysiak
Klasa III – Karolina Kacprzak
Klasa IV – Marcin Królewiak
Klasa V – Piotr Śliwiński
Klasa VIa – Maria Graczyk
Klasa VIb – Arkadiusz Wyderkiewicz
Klasa VII – Jolanta Kuropatwa
Klasa VIII – Henryka Florkiewicz

Trzeba jeszcze dodać, że
w obecnej sytuacji wielu
rodziców ma obawy odnośnie bezpieczeństwa swoich
dzieci w nowych warunkach
nauczania, dlatego warto dołączyć do tej relacji fragment
wypowiedzi Ministra Edukacji Narodowej Dariusza
Piontkowskiego:
„Kształcenie na odległość
nie zastąpi bezpośredniego
kontaktu ucznia z nauczycie-

lem, a najnowocześniejsze
nawet technologie nie stworzą
odpowiedniej przestrzeni do
budowania trwałych relacji
rówieśniczych. Przedłużająca
się izolacja może w dalszej
perspektywie przynieść wiele
negatywnych skutków. Chodzi
nie tylko o rozwój intelektualny i mniejszą efektywność procesu kształcenia na odległość,
ale również o przygotowanie
młodego człowieka do doro-

słości, do życia w społeczeństwie, które w dużym stopniu
kształtuje się w środowisku
szkolnym.
Rozumiem obawy części
rodziców i nauczycieli związane z powrotem do stacjonarnych zajęć w szkołach
i placówkach oświatowych.
Bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i innych pracowników oraz dyrektorów, a także
rodziców – to nasz priorytet.

Dlatego też przygotowaliśmy
odpowiednie regulacje prawne, wytyczne i zalecenia, które
w przypadku większego zagrożenia epidemicznego pozwolą
na wprowadzenie adekwatnych do danej sytuacji działań i środków. Stworzyliśmy
elastyczne rozwiązania, takie
jak możliwość realizowania
nauczania w trybie mieszanym
lub zdalnym zarówno dla całej
szkoły, jak i poszczególnych
oddziałów. Umożliwiliśmy
także dyrektorom wprowadzenie dodatkowych środków
bezpieczeństwa na terenie
danej placówki”.
Wszystkim uczniom i nauczycielom placówek oświatowych gminy Ozorków życzymy przede wszystkim
szczęśliwego pobytu w szkołach oraz dobrych wyników
w nauce.
Pao
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Edukacja w czasie epidemii – zarys
procedur zapewnienia bezpieczeństwa
w Szkole Podstawowej w Modlnej
Epidemia COVID-19 zmieniła życie bardzo wielu ludzi
na całym świecie. Również uczniowie, wracający do
szkoły pierwszy raz od marca 2020 r., po ograniczeniu
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z koronawirusem muszą dostosować się do nowych
procedur zapewnienia bezpieczeństwa.
Zgodnie z wytycznymi
przedstawionymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia
oraz Głównego Inspektora
Sanitarnego do szkoły mogą
uczęszczać jedynie uczniowie
bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz, gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych.
Ponadto w drodze do i ze
szkoły opiekunowie z dziećmi
oraz uczniowie zobowiązani
są przestrzegać aktualnych

przepisów prawa dotyczących
zachowania w przestrzeni
publicznej.
Wszyscy wchodzący do
budynku zobowiązani są skorzystać z płynu do dezynfekcji
rąk oraz zachować zasadę
dystansu od innych uczniów,
opiekunów oraz pracowników
szkoły minimum 1,5 m. Do
niezbędnego minimum i wyznaczonych obszarów ograniczone zostało przebywanie
w szkole osób z zewnątrz (bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych stosujących środki

ochronne: osłona ust i nosa,
rękawiczki jednorazowe lub
dezynfekcja rąk).
Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny:
częste mycie rąk (obowiązkowo bezzwłoczne po przyjściu
do szkoły), ochrona podczas
kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Z pomieszczeń lekcyjnych zostały usunięte sprzęty i przedmioty których nie
można skutecznie umyć, uprać
lub dezynfekować. Uczniowie
podczas zajęć zobowiązani
są posiadać własne przybory
i podręczniki, które w czasie
zajęć mogą znajdować się na
stoliku szkolnym, w tornistrze
lub we własnej szafce w szatni. Uczniowie nie powinni
wymieniać się przyborami
szkolnymi między sobą.

Sale lekcyjne oraz części wspólne (korytarze) są
wietrzone co najmniej raz
na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. W czasie
między lekcjami przy ładnej
pogodzie uczniowie mogą
korzystać z pobytu na świeżym powietrzu na terenie
szkoły. Zgodnie z zaleceniami
na świeżym powietrzu przeprowadzana jest również jak
największa ilości lekcji, zajęć
wychowania fizycznego oraz
zajęć świetlicowych.
Każda sala lekcyjna oraz
pomieszczenie w szkole zostały wyposażone w spryskiwacz
(550 ml) z płynem dezynfekującym. Przy wszystkich wejściach do budynku znajdują
się pojemniki z płynem do
dezynfekcji rąk. Szkoła otrzymała również od Ministerstwa
Zdrowia stojak automatycznego dozowania płynów typ
SD-Polfa-01. W sekretariacie
szkoły zostały zamontowane
dwie transparentne osłony
z poliwęglanu 80x120 cm.
Szkoła została również wyposażona w trzy termometry
bezdotykowe z certyfikatem.
Ponadto wszyscy nauczyciele
oraz pracownicy administracji
i obsługi otrzymali przyłbice
ochronne.
Ze szczegółowymi procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Modlnej można się
zapoznać na stronie internetowej placówki.
Rafał Nowak
dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Modlnej
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Akcja zbiórki nakrętek
w Szkole Podstawowej w Modlnej
Od początku września 2020 r. Szkoła Podstawowa
w Modlnej stała się kolejnym punktem zbiórki
nakrętek w ramach akcji „Okaż serce – wrzuć
nakrętkę”.
Dzięki owocnej współpracy dyrekcji szkoły z
radną powiatu zgierskiego
Panią Joanną Mariankowską udało się przygotować
i oznakować specjalny
żółty pojemnik, do którego trafiać będą plastikowe korki. Zachęcając
do udziału w akcji nie
tylko uczniów, pracowników oraz całą społeczność
Szkoły Podstawowej w
Modlnej, ale także wszystkich mieszkańców Gminy
Ozorków i powiatu zgierskiego przypominamy, że
plastik nigdy nie powinien
być odpadem, który trafia
do środowiska naturalnego. Zamiast tego powinniśmy dać mu kolejne życie,
przy okazji pomagając
potrzebującym osobom.
Zakrętki są ogólnodostępne, każdy z nas
ma z nimi do czynienia i
przynajmniej raz dziennie odkręca butelkę. Potrzebne są wszystkie – nie
tylko te po napojach, ale
także po innych produktach spożywczych, chemii
gospodarczej, płynach do
prania, płynach do zmywania, szamponach i kosmetykach. Im więcej, tym
lepiej. Zużyte zakrętki
trafiają w 100 procentach
do recyklingu. Butelki

bez nakrętek są łatwiejsze
do utylizacji, co ułatwia
proces ich powtórnego
wykorzystania. Zbierając
nakrętki pomagamy więc

nie tylko chorym dzieciom, ale również przyrodzie.
Akcję zbiórki nakrętek
poza Szkołą Podstawową w Modlnej można
wesprzeć również w Starostwie Powiatowym w
Zgierzu (ul. Sadowa 6a)
oraz w Ozorkowie (Sklep

Nowbut, ul. Starzyńskiego
22 b, Stacja Paliw LOTOS, ul. Adamówek 1,
Salon kosmetyczny Kleopatra, ul. Mielczarskiego
13).
Rafał Nowak
dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Modlnej
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11 września
w Czerchowie
Grupa mieszkańców Czerchowa wraz z sołtysem
Janem Karolakiem przybyła w dniu 11 września br.,
a więc w 81. rocznicę tragicznej śmierci zamordowanych mieszkańców Czerchowa, którzy
zginęli z rąk hitlerowskich oprawców – żołnierzy
Wehrmachtu – przed tablicę upamiętniającą tę
wojenną tragedię.
Wójta Tomasza Komorowskiego reprezentowali
przedstawiciele samorządu
Gminy Ozorków – zastępca
Marian Lemański i Skarbnik
Małgorzata Domańska. Do
Czerchowa przybył również w tym dniu Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Leśmierzu Jarosław Krzyżanowski.
Oddając cześć ofiarom
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hitlerowskiego najeźdźcy
Zastępca Wójta Marian Lemański nawiązał krótko do
wrześniowych wydarzeń
1939 roku w Czerchowie
i przekazał czerchowianom
wyrazy wdzięczności od
samorządu Gminy Ozorków za patriotyczną postawę
z okazji kolejnej rocznicy
hitlerowskiego mordu w tej
miejscowości.

Pod tablicą umieszczoną na ścianie budynku komunalnego w Czerchowie
(biblioteka) złożono kwiaty
i zapalono znicze – od samorządu i mieszkańców Czerchowa. Sołtys Jan Karolak
składając kwiaty w tym historycznym miejscu podziękował za udział wszystkim
mieszkańcom oraz przedstawicielom Gminy Ozorków i przekazał informację
o mszy świętej w kościele

w Modlnej 20 września
br., którą ma odprawić ks.
proboszcz Parafii Modlna
w intencji poległych żołnierzy polskiego września i zamordowanych mieszkańców
Czerchowa. Jest to ważna
informacja dla rodzin upamiętnionych na tablicy osób,
bo wciąż żywo i z wielką
czcią traktują tragedię swoich przodków – oddając się
często modlitwie.
Pao

Gminniak

www.ug-ozorkow.pl

Jesień to czas porządków w ogrodzie. Podczas nich
zbieramy mnóstwo resztek roślinnych, ściętej trawy
czy liści opadłych z drzew i krzewów, które warto
zagospodarować. Cały ten materiał roślinny nadaje
się znakomicie do kompostowania.
Przedstawiamy kilka zasad,
którymi powinniśmy kierować
się zakładając kompostownik.
W pierwszej kolejności zastanówmy się nad lokalizacją i zaplanujmy go w takim miejscu,
by nie przeszkadzał w pracach
pielęgnacyjnych w ogrodzie,
najlepiej w miejscu zacienionym i osłoniętym od wiatru
na podłożu przepuszczalnym.
Nie powinien także być zbyt
blisko ogrodu sąsiada. Kolejną
istotną sprawą jest pora roku –
kompostownik zakładamy przy
dodatnich temperaturach, między wiosną a jesienią. Na koniec pozostaje wybór sposobu
kompostowania – tradycyjnie
w postaci pryzmy, czy poprzez
coraz częściej stosowane kontenery drewniane lub z tworzywa
sztucznego.
Niezależnie od tego, czy
będziemy stosować kompostowanie w pryzmie, czy
w kompostowniku, powinniśmy zastosować te same zasady
formowania poszczególnych
warstw materiału przeznaczonego do kompostowania
– innymi słowy w skrzyni kompostownika bądź na pryzmie
kompostowej resztki roślinne
i organiczne powinno układać
się nie przypadkowo, ale zgodnie z określonym porządkiem.
3 W pierwszej fazie na dno
układamy około 20-centymetrową warstwę połamanych gałęzi i gałązek, z których najgrubsze układamy
na spodzie – jest to tak zwana warstwa drenażowa – ta
warstwa umożliwia dostęp
powietrza do dna pryzmy.
3 Następnie układamy na
przemian około 20-centymetrowe warstwy materiału organicznego (resztki
roślin, odpadki z gospo-

darstwa domowego itp.)
przeznaczonego do kompostowania i 5-centymetrowe
warstwy ziemi ogrodowej.
3 Warstwy te układamy do
wysokości około 1,5 m.
3 Po zakończeniu układania
pryzmy kompostowej należy okryć ją torfem, korą lub
słomą, a na wierzchu zrobić
dołek, w którym będzie się
gromadzić woda opadowa.
Przed zimą warto pryzmę
kompostową okryć matami
słomianymi albo liśćmi,
aby jak najdłużej wewnątrz
pryzmy utrzymywała się
dodatnia temperatura –
dzięki temu nie zostanie
spowolniony proces rozkładu materii organicznej.
3 Kompost należy co 2 miesiące przemieszać i przekopać i po ok. 10-12 miesiącach powstanie kompost,
który możemy wykorzystać
jako naturalny nawóz.
Ważne, aby do kompostownika nigdy nie wrzucać:
3 zainfekowanych resztek
roślin oraz chwastów z nasionami,
3 odpadków pochodzenia
zwierzęcego, czyli kości,
tłuszczu, mięsa, całych
jaj (dozwolone są same
skorupki) i nabiału – rozkładające się resztki są
miejscem namnażania się
drobnoustrojów, przez co
wydzielają nieprzyjemny
zapach, który może przeciągać szczury,
3 ze względów sanitarnych
nie wolno wrzucać również
zwierzęcych odchodów,
kociego żwirku i ściółek
z klatek zwierząt.
Dla bardziej wymagających wygodniejszym
sposobem jest zakupienie

w sklepach ogrodniczych
kompostowników z tworzyw
sztucznych. Są one estetyczne,
łatwe w montażu i wykonane z materiałów nadających
się w 100% do recyklingu.
Plastikowe ścianki umożliwiają dobrą izolację materiału
kompostowego, dzięki czemu
aktywność bakterii rozkładających kompost jest możliwa
również w okresie chłodów,
co znacznie przyspiesza czas
uzyskania kompostu, ponadto
zamknięta forma kompostownika sprawia, że masa organiczna
zachowuje stałą wilgotność.
Docenić należy jeszcze fakt,
że w termokompostowniku
proces kompostowania przebiega nawet o 70% szybciej
niż w kompostowniku tradycyjnym, a w czasie wysokich
temperatur gotowy kompost
możemy otrzymać już w 6-8
tygodni.
Jeszcze kilka porad:
3 Kompostowniki i pryzmy
warto zakładać pod bzem
czarnym, leszczyną, kaliną koralową i grabem, bo
rośliny te sprzyjają kompostowaniu.
3 Fusy od kawy przywabiają
do pryzmy dżdżownice,
które przetwarzają masę
biologiczną.
3 Chwasty z nasionami, rośliny i owoce porażone
przez choroby należy spalić
i dopiero popiół dodawać do
kompostowanego materiału.
3 Trawę z koszenia trawników przed kompostowaniem dobrze jest wymieszać z innymi odpadkami
– inaczej utworzy zbitą,
nieprzepuszczającą powietrza warstwę powodującą
gnicie.
3 Gałęzie, grube łodygi, głąby i inne twarde odpadki
lepiej rozdrabniać przed
kompostowaniem, żeby
przyspieszyć ich rozkład.
3 Pryzmę kompostową można obsiać łubinem, aby
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Jesień to najlepsza pora na założenie kompostownika

zwiększyć zawartość azotu
w kompoście.
3 Przyspieszyć proces przetwarzania możemy dodając
do pryzmy kompostowej
aktywatorów kompostowych, czyli tzw. starterów.
Startery dostępne są w większości sklepów ogrodniczych lub po prostu dodając
już przetworzony humus
z poprzedniego sezonu.
3 Prostym sposobem wspomagającym kompostowanie
jest dodanie liści żywokostu
lekarskiego lub stosowanie
preparatów ziołowych –
najlepsze efekty osiąga się,
wykorzystując ziele mniszka lekarskiego, krwawnika
pospolitego i rumianku.
Z wymienionych roślin
przygotowujemy wywary,
napary lub wyciągi.
Podsumowując, gdy decydujemy się na kompostowanie znacząco wpływamy na
zmniejszenie ilości odpadów
kierowanych na wysypisko,
dostarczamy bardzo dobrego
i niedrogiego nawozu organicznego, który wzbogaca o składniki odżywcze glebę piaszczystą, a glebę zwięzłą spulchnia
i ułatwia przepuszczanie wody.
Kompost jako nawóz nadaje się
do wszystkich rodzajów roślin,
nie można go przedawkować,
czy też zaszkodzić roślinom,
a technologia produkcji kompostu jest bardzo prosta i daje
nowe życie bioodpadom.
Referat Ochrony
Środowiska i Rolnictwa
UG Ozorków
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Akcja
KORONAWIRUS
Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej
w Solcy Wielkiej – przynależącej do
Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego – przypadło uczestniczyć
w akcjach organizowanych przez
służby państwowe dla zapobieżenia ewentualnym skutkom
rozprzestrzeniania się koronawirusa
SARS-CoV-2.

Działania te nasiliły się właśnie teraz,
w czasie powrotu dzieci po wakacjach do
placówek oświatowych. Państwowa Straż
Pożarna zajmująca się dystrybucją środków
do dezynfekcji i maseczek korzysta z pomocy jednostek OSP działających lokalnie
w pobliżu samorządowych szkół.
Druh Prezes Tadeusz Majchrzak przoduje pod tym względem na terenie gminy
Ozorków, a dostarczane płyny do dezynfekcji można mierzyć w hektolitrach. Ostatnim
razem taką akcję – rozprowadzania środków
na koronawirusa przeprowadził wspólnie
z druhem Marianem Kochańskim – gospodarzem OSP Solca Wielka.
Pracownicy szkół z wdzięczności, że
będą mogli bezpiecznie wykonywać swoje
obowiązki robili naszym strażakom zdjęcia
i nadesłali do redakcji. Społeczne działanie
trzeba zauważyć – zwłaszcza w czasie
epidemii COVID-19 – jako przykład bezinteresownego wspomagania profilaktyki
medycznej.
Pao
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Ozorków, dnia 14 września 2020 r.

OGŁOSZENIE
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentów Gminy Ozorków
oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez
Radę Gminy Ozorków uchwały Nr XV/109/19 z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów Gminy Ozorków zmienionej
uchwałą Rady Gminy Ozorków Nr XXVIII/231/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów
Gminy Ozorków.
W uchwale Nr XV/109/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów Gminy Ozorków
dokonano następujących zmian:
1) wyłączono z granic obszaru objętego projektem zmiany planu terenów w granicach:
a) obszaru Natura 2000 Słone Łąki w Pełczyskach PLH100029,
b) obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu Śliwniki, przyjętego
uchwałą Nr XVI/113/19 z dnia 26 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 21 października
2019 r. poz 5615),
c) obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Solca
Mała oraz fragmentu obrębu Solca Wielka, przyjętego uchwałą Nr XVI/114/19 z dnia 26 września
2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 21 października 2019 r. poz. 5616);
2) z zakresu zmian usunięto §25 ust. 2 pkt 3 lit. a i b planu.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów Gminy Ozorków dotyczy
wyłącznie części tekstowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozorków
uchwalonego uchwałą Nr X/70/2003 Rady Gminy Ozorków z dnia 4 września 2003 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozorków (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr
306, poz. 2628), nie dotyczy zmiany przeznaczenia terenów.
Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla projektu zmiany planu zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.
Każdy ma prawo składać wnioski do zmiany planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie
do dnia 9 października 2020 r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione
bez rozpatrzenia.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Ozorków, ul. Wigury 14, 95-035 Ozorków oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email: gmina@ug–ozorkow.pl
Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres składającego, ich
przedmiot, oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Ozorków.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ozorków pok. nr 3, ul.
Wigury 14, 95-035 Ozorków, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
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Strzelanie z KBKS-u
Dzięki uprzejmości kierownictwa
Ligi Obrony Kraju w Łodzi oraz
Koła Strzelectwa Sportowego
„Komunalni” w Ozorkowie,
odbył się w dniu 12 września
br. na strzelnicy w Ozorkowie
kolejny Turniej Strzelecki
z KBKS-u organizowany w ramach
gminnego współzawodnictwa
sportowego dla klubów LKS/LZS
gminy Ozorków.
Od wielu już lat głównym trofeum
turnieju jest Puchar Przewodniczącego
Rady Gminy Ozorków dla zwycięskie-
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go zespołu strzeleckiego i również tak
było w tym roku. Celem tegorocznych
zawodów – oprócz popularyzacji strzelectwa wśród naszych sportowców –
było uczczenie 337. rocznicy „wiktorii
wiedeńskiej” (12 IX 1683 r.). Dlatego
też, przed rozpoczęciem strzelania został
podjęty wątek historyczny nawiązujący
do wielkiego wyczynu polskiej husarii
pod wodzą króla Jana III Sobieskiego,
który przepędził wojska tureckie oblegające wówczas Wiedeń i zagrażające
wówczas niemal całej chrześcijańskiej
Europie.
Turniej dla miłośników strzelectwa
mógł się odbyć dzięki środkom finansowym pochodzącym z budżetu Gminy
Ozorków. Sportowa rywalizacja wśród
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Klasyfikacja drużynowa:
l I miejsce – LKS Solca Wielka – 252
pkt.
l II miejsce – LKS Modlna– 248 pkt.
l III miejsce – LKS Małachowice – 237
pkt.
l IV miejsce – LKS Wróblew – 232 pkt.
l V miejsce – LKS Czerchów – 229 pkt.
l VI miejsce – LKS Cedrowice – 201
pkt.
Klasyfikacja indywidualna:
l I miejsce – Arkadiusz Kaczmarek
(LKS Solca Wielka) – 92 pkt.
l II miejsce – Dominik Bartczak (LKS
Czerchów) – 87 pkt.
l III miejsce – Tomasz Majek (LKS
Wróblew) – 86 pkt.
l IV miejsce – Anna Maślińska (LKS
Cedrowice) – 84 pkt.
l V miejsce – Piotr Drąszczyk (LKS
Modlna) – 84 pkt.
l VI miejsce – Dariusz Kluska (LKS
Modlna) – 83 pkt.
Po zakończeniu konkurencji strzeleckich Przewodniczący Rady Gminy Ozorków Waldemar Szcześniak
w towarzystwie Prezesa Koła Strzelectwa
Sportowego „Komunalni” Krzysztofa
Gawrońskiego wręczył puchar najlepszej drużynie tegorocznego turnieju
z KBKS-u – LKS Solca Wielka.
Gminny Ludowy Klub Sportowy
ufundował dyplomy dla czołowych zespołów i nagrody rzeczowe dla 6 najlepszych strzelców turnieju. Wśród niektórych strzelców występujących na turnieju
odnotowano wyraźny progres w formie
zawodnika, co widać w przedstawionym
wyżej zestawieniu.
Ciekawostką tegorocznego turnieju
jest to, że wielu doświadczonych zawodników nie znalazło się na podium, ale
na pewno będą jeszcze mieli okazję, by
potwierdzić swój wysoki poziom umiejętności strzeleckich.
Pao

Rozgrywki ligowe
drużyn LKS
Już 14 sierpnia br. rozpoczęły się rozgrywki piłkarskie sezonu 2020/2021. W kl.
A od kilku lat występowała samotnie drużyna LKS Magnat Sierpów, natomiast od
tegorocznej rundy jesiennej do klasy A dołączyła drużyna Kanarki Małachowice.
Za wywalczony awans do wyższej klasy rozgrywkowej drużyna otrzymała pamiątkowy puchar od Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, który w imieniu klubu
odbierał kierownik drużyny z Małachowic – Łukasz Granosik. Jak na razie drużyna
Kanarków niewiele osiągnęła w rozgrywkach, natomiast drużyna Magnata zdobyła
już sporo punktów.
W klasie B do rozgrywek w tym sezonie przystąpiły następujące nasze drużyny:
LKS Modlna, LKS Orzeł Wróblew i LKS Skromnica. Najlepiej w klasie B wiedzie
się drużynie z Modlnej.
Pao

Wydział Komunikacji
znów w Ozorkowie
Kierowców, którzy jeszcze nie
wiedzą, niniejszym informujemy,
że Oddział Zamiejscowy Wydziału
Komunikacji w Ozorkowie
wznowił 1 września br. obsługę
zmotoryzowanych klientów. Nie
trzeba już po dowód rejestracyjny
jechać do Zgierza, ponieważ
z powrotem można załatwiać sprawy
związane z rejestracją pojazdów
w Ozorkowie (ul. Kościelna).
Starosta zgierski Bogdan Jarota wraz
z Karolem Maślińskim – członkiem Zarządu Powiatu Zgierskiego uruchomili
ponownie u nas obsługę mieszkańców
zapewniając również parking.
Oto najważniejsze ustalenia dotyczące
korzystania z Oddziału Zamiejscowego
Wydziału Komunikacji w Ozorkowie:
l Wizytę w urzędzie można umówić
telefonicznie pod nr (42) 718 92 92
w dni robocze, w godz. 8:00-15:00.
Ze względu na ograniczenia spowodowane Covid-19, bilety ze wskazaniem
godziny wizyty w danym dniu będą
również wydawane przy wejściu
w godz. 8:00 – 8:30. System ten, od
wielu tygodni znakomicie sprawdza
się w głowieńskiej placówce.
l W ozorkowskim oddziale można
załatwić sprawy związane m.in.
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zawodników czteroosobowych zespołów
polega na zdobyciu jak największej ilości
punktów dla swoich klubów sportowych,
które mogą mieć wpływ na miejsce
w rocznej lokacie gminnego współzawodnictwa.
Najlepsze wyniki czołowych drużyn
i strzelców turnieju przedstawiają się
następująco:

z rejestracją i przerejestrowaniem
pojazdów (krajowych, sprowadzonych z zagranicy), czasową rejestracją
pojazdu, odbiorem stałego dowodu
rejestracyjnego, zgłoszeniem zbycia
i nabycia pojazdu, odbiorem dowodu
rejestracyjnego zatrzymanego przez
policję, wyrejestrowaniem pojazdu
(demontaż, kradzież, wywóz za granicę), czasowym wycofaniem pojazdu
z ruchu, wymianą dowodu rejestracyjnego z uwagi na brak miejsca na
wpis badania technicznego, wydaniem
zaświadczeń z powodu zagubienia:
dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, wtórnika: dowodu rejestracyjnego,
karty pojazdu, nalepki kontrolnej,
tablicy rejestracyjnej, a także zmiany
danych zamieszczonych w dowodzie
rejestracyjnym.
l Sprawy dotyczące praw jazdy są załatwiane, jak dotychczas, w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Zgierzu,
przy ul. Długiej 49.
Pao
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Parafialne uroczystości dożynkowe
Po udanych żniwach rolnicy szykują się na
dożynki, i od lat są to nierozłączne elementy życia
społecznego naszej wsi. Skoro zboże plonowało,
warzywa i owoce również nieźle obrodziły, to
zadowoleni rolnicy swoim odwiecznym zwyczajem
idą do parafialnych świątyń podzielić się darami
ziemi. Kapłani, którzy przewodniczą nabożeństwom
dziękczynnym za zbiory, dokonują poświęcenia
złożonych bochnów chleba wraz z innymi płodami
rolnymi i odprawiają msze święte w intencji
wszystkich naszych rolników.

wręczał dożynkowe bochny
chleba. Dożynkowa delegacja
z rodzinnej miejscowości Pana
Starosty również odpowiednio
zafunkcjonowała, by przed
ołtarzem widoczne były plony
tegorocznych żniw, a uczestnicy mszy dożynkowej skosztowali smacznego chleba.

Dożynkowe świętowanie
na terenie gminy Ozorków
Anno Domini 2020 zainaugurowano 30 sierpnia w parafii pw. Opieki św. Józefa
w Leśmierzu pod przewodem
ks. proboszcza Pawła Pełki.
Kościelne święto plonów
w leśmierskiej parafii przebiegało z udziałem gminnych

Wójt Tomasz Komorowski przemawiał do rolników
wyrażając swą wdzięczność
za efektywną pracę na roli,
a także podziękował ks. proboszczowi Pełce za mszę św.
z dożynkowym kazaniem
w intencji rolników i wręczył
mu własnoręcznie przygotowane przetwory owocowe.
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samorządowców z Wójtem
Tomaszem Komorowskim
na czele.
Dożynkowym starostą
w Leśmierzu został tym razem
radny i jednocześnie sołtys
z Boczek Andrzej Rogala,
który zarówno ks. Pawłowi
Pełce jak również Wójtowi
Tomaszowi Komorowskiemu

Dożynkowy nastrój skutecznie wspierały pieśni płynące z chóru kościelnego
z młodzieżowym zespołem
Józefinki. W tym czasie panie
gospodynie z Boczek pokroiły
w kromki dożynkowe bochny
chleba i oczekiwały z nimi
na wyjście ludzi z kościoła.

„Plon niesiemy, plon
W ten nasz Boży dom”
Ponadto ks. proboszcz Paweł
Pełka zaprosił przedstawicieli
władz samorządowych na
plebanię na poczęstunek –
dożynkowe ciasto.
W tym samym dniu uroczystości dożynkowe miały
miejsce w parafii pw. Matki
Bożej Królowej w Sokolnikach-Lesie, gdzie posługę
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duszpasterską sprawuje ks.
proboszcz Piotr May-Majewski, który zaprasza również
innych kapłanów do uczestnictwa w ważnych kościelnych
wydarzeniach.
Tam też parafialna uroczystość dożynkowa odbywała się
na wolnym powietrzu w otoczeniu przyrody i dożynkowych wieńców. Z oczywistych
względów, w Sokolnikach na
dożynkach – rolnicy z gminy
Ozorków świętują wspólnie
z rolnikami z terenu gminy
Zgierz, lecz są w wyraźnej
mniejszości, ale zawsze widoczni i dobrze przygotowani.
Widać to szczególnie podczas
procesji wokół kościoła, gdy
przyozdobione dożynkowe
wieńce prezentują przybyłe do
kościoła delegacje rolników.
Wciąż niezmiennie po
mszy świętej wielką atrakcją
są występy artystyczne Kolorowych Laurek z ludowym
repertuarem. W tym roku również dożynkowi goście raczyli
się młodzieżowym folklorem,
gdzie mogli oglądać tańce ludowe i przyśpiewki wykonywane przy akompaniamencie
opiekunki scholii p. Laury
Banackiej-Sołek. Koncert
był dedykowany „naszemu”
papieżowi Janowi Pawłowi
II. W tym roku zrezygnowano
z poczęstunku na zakończenie uroczystości dożynkowej
z powodu zagrożenia epidemiologicznego.
W pierwszą niedzielę
września br. miały miejsce dożynkowe uroczystości w Modlnej. U większości mieszkańców, ale przede wszystkim
rolników – producentów zbóż
z parafii pw. Bożego Ciała
i Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Modlnej
dożynkowe świętowanie posiada od lat rangę wyjątkowej
uroczystości, dlatego po raz
kolejny w sposób bardzo okazały zaprezentowano owoce
rolniczego trudu, stawiając
symbol tegorocznych zbiorów
– w postaci chlebów, wieńców

i pozostałych płodów rolnych – przed ołtarzem swojej
świątyni.
Ksiądz proboszcz Piotr
Bratek najpierw powitał na
dziedzińcu kościoła wszystkich rolników oraz poświęcił
Ich piękne wieńce i chleby
dożynkowe. Przy dźwiękach
Orkiestry Dętej z Solcy Wielkiej, z udziałem władz samorządowych – gminnych
i powiatowych przybyłe na
dożynki delegacje z pobliskich miejscowości wzięły
udział w uroczystej procesji
wokół modleńskiego kościoła. Podczas składania darów
ziemi przed ołtarzem, dożynkową pieśń odśpiewały
panie z zespołu śpiewaczego
z Sokolnik-Parceli.
W intencji naszych żniwiarzy i pozostałych rolników
ks. proboszcz Piotr Bratek
odprawił mszę świętą dożynkową i wygłosił okolicznościowe kazanie. Wśród braci
rolniczej zasiadł Wójt Gminy
Ozorków Tomasz Komorowski w towarzystwie Członka
Zarządu Powiatu Zgierskiego
Katarzyny Łebedowskiej.
Obecni goście przemawiali
do zgromadzonych w kościele
rolników składając żniwiarzom z Modlnej i pozostałych
parafialnych miejscowości
podziękowania za systematyczną pracę w swoich gospodarstwach, którą nie każdy
potrafi docenić.
Podczas tej mszy uhonorowano również Kapelę Ludową Andrzeja Krajewskiego
z Maszkowic, obchodzącą
właśnie 20-lecie istnienia.
Solistka zespołu p. Elżbieta Kaczmarek wykonała po
mszy jubileuszowy koncert
przy akompaniamencie swojej kapeli. Były też gratulacje
z życzeniami i oczywiście
różne upominki, na które
z pewnością jubilaci – przez
te 20 lat – zasłużyli.
Na zakończenie dożynkowej uroczystości miejscowe
gospodynie częstowały do-

żynkowym chlebem, ale zapakowanym w torebki foliowe.
Tymczasem Orkiestra Dęta
z Solcy Wielkiej rozpoczęła
dożynkowy koncert przed
modleńską świątynią, a opracowany repertuar znacznie im
się ostatnio powiększył.
Msza św. dziękczynna za
urodzaje w parafii pw. św.
Wawrzyńca w Solcy Wielkiej
miała miejsce 13 września
i były to ostatnie tegoroczne
uroczystości dożynkowe na
terenie gminy Ozorków.
Tym razem w soleckiej
świątyni modlono się w intencji rolników na mszy św.
koncelebrowanej, gdyż proboszcz parafii ks. Andrzej
Borczyk zaprosił do udziału
w dożynkowym nabożeństwie
ks. Bolesława z parafii pw.
św. Józefa Oblubieńca NMP
w Ozorkowie.
Ksiądz proboszcz nadmienił, że nie są to – jak w latach
poprzednich – uroczystości
połączone z wystawnym biesiadowaniem po mszy św.
na pobliskim terenie wokół
kościoła, ponieważ istnieje
ryzyko związane z koronawirusem.
Na początku ks. Borczyk
powitał obecnego w kościele
posła na Sejm RP Marka Ma-

tuszewskiego, który przybył
do Solcy Wielkiej w towarzystwie Członka Zarządu Powiatu Zgierskiego Katarzyny
Łebedowskiej. Dożynkowe
kazanie ks. Andrzeja zostało
poświęcone przede wszystkim pracy rolnika i znaczeniu
chleba w życiu każdego człowieka.
Uroczystość uświetnili swą
obecnością miejscowi muzycy
i śpiewacy, tj. Orkiestra Dęta
OSP Solca Wielka oraz bardzo
doświadczony w tej dziedzinie
chór kościelny. Symboliczne
dary do ołtarza z akcentami dożynkowymi przynieśli
mieszkańcy wsi Pełczyska.
Również wieś Śliwniki miała
silną delegację dożynkową
w osobach miejscowej radnej
Alicji Steglińskiej i sołtysa
Krzysztofa Jóźwiaka.
Na zakończenie uroczystości – po błogosławieństwie,
poseł Marek Matuszewski
i pani Katarzyna Łebedowska
wręczyli członkom Orkiestry Dętej upominki z okazji
przypadającej w tym roku 55.
rocznicy jej istnienia. Strażacy
natomiast koncertowali po
dożynkach przed kościołem,
a potem podczas marszu „solecką promenadą”.
Pao
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Spiszmy się jak na rolników przystało!
– czyli Powszechny Spis Rolny 2020
Powszechny Spis Rolny
to największe i najważniejsze
badanie statystyczne rolnictwa. Rozpoczął się 1 września
i trwać będzie do 30 listopada
2020 r. Dane zbierane są według stanu na dzień 1 czerwca
2020 r.
W całej Polsce Powszechnym Spisem Rolnym 2020
objętych jest ponad 1,5 mln
gospodarstw rolnych, z czego

prawie 135 tys. w województwie łódzkim. Do uczestnictwa
w badaniu zobowiązani są
wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych (zarówno
osoby fizyczne, jak i podmioty
gospodarcze).
Wyniki spisu rolnego są
jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo
i pokazać zmiany jakie zaszły

od poprzedniego spisu. Służą
władzom, zarówno centralnym
jak i lokalnym do podejmowania decyzji strategicznych,
opartych na analizie danych
oraz prowadzenia polityki
rolnej. Także na podstawie danych ze spisu rolnego Komisja
Europejska określa wielkość
wsparcia Unii Europejskiej
dla Polski w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich,
dzięki któremu od wielu lat
modernizuje się polskie rolnictwo.
Podczas tegorocznego spisu obowiązkową formą zbierania danych jest samospis
internetowy – przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na
stronie internetowej spisrolny.
gov.pl. Dla osób, które potrzebować będą pomocy lub
którym nie uda się wypełnić
formularza internetowego,
została uruchomiona infolinia,
umożliwiająca telefoniczne
dokonanie samospisu poprzez
kanał „spisz się przez telefon”.
Rachmistrze telefoniczni obsługujący linię „Spisz się przez
telefon” są dostępni siedem
dni w tygodniu w godzinach
8.00 – 20.00.
Użytkownicy gospodarstw
rolnych, którzy nie dokonają
samospisu, nie będą mogli
odmówić przekazania danych
rachmistrzowi, który się z nimi
skontaktuje.
Spisy rolne, realizowane raz na 10 lat, odbędą się
w tym roku we wszystkich
państwach należących do Unii
Europejskiej. Ten obowiązek
nakłada na wszystkie kraje rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady UE

oraz rekomendacjami ONZ
do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Polska jako
pełnoprawny członek Unii
jest zobligowana do przeprowadzenia spisu rolnego.
W związku z tym 31 lipca
2019 roku uchwalona została
ustawa o Powszechnym Spisie
Rolnym.
Obowiązek udziału w spisie rolnym na użytkowników
gospodarstw rolnych nakłada
Ustawa o Statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995
r., która stanowi, że jedynie
badania statystyczne niebędące
spisami powszechnymi mogą
być prowadzone na zasadzie
obowiązku albo udziału dobrowolnego. Udział w spisach
powszechnych jest obowiązkowy, a kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania
obowiązku statystycznego albo
udzielenia informacji w spisie
powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega
grzywnie.
Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia
oraz procedury w sferze bezpieczeństwa, we wszystkich
prowadzonych badaniach,
zapewniają całkowitą ochronę
gromadzonych informacji.
Wszystkie dostarczone przez
respondentów dane, objęte
są tajemnicą statystyczną, co
oznacza, że będą należycie
i starannie zabezpieczone i nie
zostaną nikomu ujawnione.
Więcej informacji na temat spisu można uzyskać
na stronie internetowej
https://spisrolny.gov.pl/
lub dzwoniąc na infolinię
GUS: 22 279 99 99.
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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 Europejskiej
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), jak również 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 opisują obraz polskiego rolnictwa i służą
władzom lokalnym do podejmowania
trafnych strategicznych decyzji opartych
na analizie danych.
Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce prowadzone
przez:
l osoby fizyczne (w gospodarstwach
indywidualnych) o powierzchni minimum 1 ha, bądź poniżej 1 ha użytków rolnych, w tym nieposiadające
użytków rolnych, prowadzące działy
specjalne produkcji rolnej lub produk-
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cję rolną o skali określonej progami,
których wielkość jest określona 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 roślin,
l pogłowia zwierząt gospodarskich,
l chowu i hodowli ryb,
l budynków gospodarskich,
l maszyn i urządzeń rolniczych.
Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych
poprzez:

l Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna
na stronie internetowej poświęconej
spisowi;
l odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
l odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi
gospodarstwo rolne.
Rolniku,
Twoje dane są u nas bezpieczne!
Osoby wykonujące prace spisowe są
obowiązane do przestrzegania tajemnicy
statystycznej. Przed przystąpieniem do
pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach
za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce
właściwego komisarza spisowego 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 tajemnicy wobec osób
trzecich.”
Więcej informacji na stronie http://
spisrolny.gov.pl

