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Nikt z nas nie wyob-
rażał sobie takiej jesie-
ni. Gdy piszę te słowa, 
dzienna liczba zakażo-
nych COVID-19 prze-
kroczyła 8000. Wakacje 
chwilowo uśpiły naszą 
czujność, jednak korona-
wirus, co pokazują dane, 
nie odpuszcza. Jak pod-
kreślałem we wcześniej-
szych numerach naszego 
miesięcznika, wiele za-
leży od nas samych, od 
tego czy zachowamy spo-
łeczny dystans, założymy 
maseczkę na nos i usta, 
a także zdezynfekujemy 
dłonie. Niestety na ulicach 
oraz w sklepach reżim 
sanitarny nie zawsze był 
i jest przestrzegany...

N i e  w i a d o m o  j a k 
w najbliższym czasie po-
toczą się losy oświaty. 
Czy szkoły podstawowe 
przejdą na nauczanie hy-
brydowe, a może ponow-
nie dzieci i młodzież będą 
uczyć się w domach. Przed 
nami wiele znaków zapy-
tania, które dotyczą nie tyl-
ko edukacji, ale i działal-
ności naszego samorządu. 
Ponownie zwracam się do 
Państwa z prośbą o zała-
twianie spraw urzędowych 
drogą mailową, telefo-
nicznie lub za pośredni-
ctwem usług interneto-
wych ePUP. Proszę także 

o śledzenie naszej strony 
internetowej, na której na 
bieżąco będziemy umiesz-
czać komunikaty związane 
z funkcjonowaniem urzę-
du i jednostek podległych 
gminie Ozorków. 

Jak przekonacie się 
Państwo z lektury Gmin-
niaka, w ostatnim czasie 
brałem udział w wielu uro-
czystościach gminnych. 
Mam nadzieję, że nie będą 
one ostatnimi w tym trud-
nym jesienno-zimowym 
okresie, gdzie pandemia 
koronawirusa zbiega się 
ze wzrostem zachorowań 
na grypę, a nasz powiat 
i gmina nie będą objęte 
strefą czerwoną. 

Przed nami miesiąc 
zadumy – 1 listopada 
wspominać będziemy na-
szych drogich zmarłych, 
a 11 listopada obchodzo-
na będzie 102 rocznica 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości. W tym no-
stalgicznym czasie dbaj-
my o siebie, zachowujmy 
dystans i postępujmy od-
powiedzialnie. Nie tylko 
dla siebie, ale też swoich 
bliskich. 

Życzę Państwu dużo 
zdrowia.

Pozdrawiam serdecz-
nie.

Tomasz Komorowski 
Wójt Gminy Ozorków
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KONKURS

Zamieszczamy kolejny kupon konkursowy –  
nr 4. Zadaniem czytelników pragnących wziąć udział 
w losowaniu nagród konkursowych jest zgromadze-
nie wszystkich sześciu kuponów. Dalsze informacje 
podamy na kolejnych kuponach.

ZAPRASZAMY!

Prezydent Rzeczypospo-
litej Polskiej Andrzej Duda 
postanowieniem z dnia 7 
października 2020 r. powo-
łał z dniem 8 października 
2020 r. Łukasza Rzepeckie-
go na stanowisko Doradcy 
Prezydenta RP. Jako eta-
towy doradca prezydenta 
RP pan Łukasz Rzepecki 
ma się zajmować sprawami 
ludzi młodych, sprawami 

Zaproszenie do Pałacu Prezydenta RP
Mieszkańcy Wróblewa – państwo Maria 
i Zdzisław Ślązakowie wraz ze swym synem 
Dariuszem udali się w dniu 7 października br. do 
Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Powodem 
przyjazdu do stolicy były nominacje w Kancelarii 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie 
zaszczytną funkcję otrzymał od głowy państwa 
zięć Dariusza Ślązaka były poseł na Sejm RP 
Łukasz Rzepecki. 

prawnymi jak np. sędzia-
mi pokoju oraz współpracą 
z organizacjami pozarządo-
wymi. Uczestniczenie w tej 
uroczystości w Warszawie 
to zapewne podwójna radość 
dla ww. mieszkańców naszej 
gminy – spotkanie z Prezy-
dentem Rzeczypospolitej 
Polskiej w Jego kancelarii 
oraz z najbliższą rodziną.

Pao
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Pierwsza uchwała miała charakter 
zmieniający Uchwałę Nr XVI/124/19 
Rady Gminy Ozorków z dnia 26 września 
2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w placówkach oświatowych dla których 
organem prowadzącym jest Gmina 
Ozorków. Nowe brzmienie otrzymał §2 
ust. 7 ww. Regulaminu. Zgodnie z wpro-
wadzoną zmianą dodatek motywacyjny 
w zależności od oceny spełniania przez 
nauczyciela lub dyrektora warunków 
przyznaje się w wysokości od 60,00 zł 
do 600,00 zł miesięcznie odpowiednio 
do posiadanych – naliczonych środków 
finansowych na ten cel. Zanim akt praw-
ny trafił pod obrady, został przedłożony 
Związkowi Nauczycielstwa Polskiego 
Oddział w Ozorkowie, który zaakcepto-
wał jego treść. 

Następnie radni pochylili się nad 
uchwałą zmieniającą tegoroczny budżet 

Informacja o zmianie dyżurów 
aptek w Ozorkowie

Informujemy, że w dnu 1 listo-
pada 2020 r. nastąpiła zmiana dy-
żurów aptek w następujący sposób:
3 od godz. 8.00 do godz. 20.00 

dyżur pełni Apteka Wspólna, 
ul. Starzyńskiego 31, 95-035 
Ozorków,

3 od godz. 20.00 do 8.00 dnia 
następnego dyżur pełni Apteka 
Wspólna, ul. Wyszyńskiego 2, 
95-035 Ozorków.

Wrześniowa sesja Rady Gminy Ozorków
W dobie pandemii COVID-19 
dotychczas sesje Rady Gminy 
Ozorków odbywały się w Gminnym 
Ośrodka Kultury w Leśmierzu, 
jednak nowe przepisy, nakazujące 
zamieszczanie transmisji obrad 
wraz z napisami, spowodowały, że 
wrześniowe posiedzenie radnych 
ze względu na lepszą akustykę 
sali musiało ponownie odbyć się 
w Urzędzie Gminy Ozorków. Tym 
razem pod obrady wzięto trzy 
projekty uchwał. Jakie? O tym 
w poniższej relacji. 

Gminy Ozorków. Przegłosowując powyż-
szy akt prawny, dokonano zmian w planie 
dochodów i wydatków, Wykazie zadań 
majątkowych (inwestycyjnych) oraz 
wysokości wydatków na poszczególne 
zadania na 2020 rok, Planie rozchodów 
budżetu Gminy Ozorków na 2020 rok 
oraz Planie dochodów i wydatków 
wydzielonych rachunków dochodów 
jednostek budżetowych Gminy Ozorków 

w Maszkowicach i Modlnej oraz budowę 
solarnego oświetlenia ulicznego w Sier-
powie. 

Ponadto radni zwiększyli wydatki 
na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 
20 000,00 zł oraz na pobyt dzieci z gmi-
ny Ozorów w przedszkolach na terenie 
innych gmin na kwotę 150 000,00 zł.

Trzeci, ostatni akt prawny, podjęty na 
wrześniowej sesji, związany był z przy-

prowadzących działalność na podstawie 
ustawy prawo oświatowe na 2020 rok. 

My przyjrzymy się pokrótce wykazo-
wi zadań majątkowych (inwestycyjnych). 
W myśl przyjętej uchwały zwiększono 
środki finansowe na modernizację Stacji 
Uzdatniania Wody w Tymienicy, prze-
budowę sieci wodociągowej w Ostro-
wie, budowę drogi gminnej nr 120131E 
w Sokolnikach-Lesie, ul. Konopnickiej, 
budowę trzech peronów przystankowych 

jęciem uchwały zmieniającej wieloletnią 
prognozę finansową Gminy Ozorków 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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Od  października zapra-
szamy na zajęcia stacjonarne 
w  Gminnym Ośrodku Kultury 
w Leśmierzu. W trosce o bez-
pieczeństwo uczestników 
i pracowników GOK wszyst-
kie prowadzone są w nowym 
reżimie sanitarnym, zgodnie 
z zaleceniami Głównego In-
spektora Sanitarnego. Szcze-
gółowe informacje dotyczące 
zajęć stałych: plastycznych, 
muzycznych, tańca oraz cen-
trum kształcenia znajdziecie 
Państwo w zamieszczonym 
harmonogramie. 

Zachęcamy także do obser-
wowania naszej strony inter-
netowej www.gok-lesmierz.

Co słychać w GOK?

                                                  ZAJĘCIA W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W LEŚMIERZU 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

Centrum Kształcenia 
„Wioska Internetowa”

Obsługa Pakietu 
Biurowego

Godz. 14.00 – 15.00

Szkoła Podstawowa  
w Modlnej

Zajęcia Tańca 
Narodowego

Godz. 12.30 – 13.30
Instruktor 

Mariusz Wolski

Szkoła Podstawowa 
 w Solcy Wielkiej

Ognisko Muzyczne 
Godz. 8.00
Instruktor  

 Daniel Chałupnik

Centrum Kształcenia 
„Wioska Internetowa”

Prezentacje multimedialne
Godz. 14.00 – 15.00

Centrum Kształcenia 
„Wioska Internetowa”

Programowanie 
Godz. 14.00 – 15.00

Gminny Ośrodek Kultury  
w Leśmierzu
Zajęcia Tańca 
Narodowego

Godz. 14.00 – 15.00
Instruktor 

Mariusz Wolski

Gminny Ośrodek Kultury  
w Leśmierzu

 Warsztaty Plastyczne
Godz. 14.00 – 15.00

Instruktor 
Agata Włodarczyk

Gminny Ośrodek Kultury  
w Leśmierzu
Zajęcia Tańca 
Nowoczesnego
Modern Jazz

Godz. 17.00 – 19.00
Instruktor  

 Mariusz Wolski

Centrum Kształcenia 
„Wioska Internetowa”

Internet – jak się w nim 
odnaleźć

Godz. 14.00 – 15.00

Centrum Kształcenia 
„Wioska Internetowa”

Excel – nie taki straszny
Godz. 14.00 – 15.00

Gminny Ośrodek Kultury  
w Leśmierzu
Nauka gry na 
instrumentach
Godz. 19.00
Instruktor  

 Daniel Chałupnik

pl, na której systematycz-
nie umieszczamy informacje 
o nadchodzących wydarze-
niach, materiały edukacyjne 
oraz zajęcia plastyczne z in-
struktażem. 

20 września w Sieradz-
kim Parku Etnograficznym 
odbyły się XIX Spotkania 
Folklorystyczne Polski Cen-
tralnej „Od kujawiaka do 
oberka. Autentyzm i inspira-
cje”. W wydarzeniu wzięły 
udział  kapele autentyczne,  
kapele opracowane, soliści – 
instrumentaliści oraz zespoły 
taneczne.

Na tegoroczne Spotkania 
zaproszona została Kapela Lu-
dowa im. Tadeusza Kubiaka 
z Leśmierza, która  reprezen-
towała Gminę Ozorków w ka-
tegorii kapel autentycznych. 
Jury przyznało po raz kolejny 
naszej kapeli I nagrodę. Gra-
tulujemy!

GOK w Leśmierzu

foto: www.muzeum-sieradz.com.pl 
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Na uroczyste zawarcie 
związku małżeńskiego przy-
byli również pracownicy Urzę-
du Gminy Ozorków z Wójtem 
Tomaszem Komorowskim 
na czele, gdyż Panna Młoda 

Ślub
Agaty i Patryka

„Kochać to nie znaczy 
patrzeć na siebie nawzajem, 

lecz patrzeć w tym samym kierunku”. 
Antoine de Saint-Exupéry

29 sierpnia br. w kościele pw. Bożego Ciała 
i Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika 
w Modlnej ziściły się zamiary dwojga oddanych 
sobie ludzi – Agaty Karolak i Patryka Walisiaka, 
którzy już jakiś czas temu postanowili wspólnie 
wkroczyć w tzw. dorosłe życie.Trwając cierpliwie 
w swym postanowieniu doczekali wyznaczonej daty 
ślubu i pobrali się w ostatni weekend tegorocznych 
wakacji. 

to urzędniczka samorządowa 
pracująca w Referacie Oświa-
ty, Zdrowia i Spraw Obywa-
telskich naszego Urzędu. 

Po udzieleniu ślubu przez 
zaproszonego kapłana Pań-
stwo Młodzi zatrzymali się 
na jakiś czas przed wejściem 
do kościoła, by przyjąć od 
najbliższej rodziny i przyjaciół 
najlepsze życzenia na nową 
drogę życia. Silna delegacja 
z Urzędu Gminy Ozorków 
również spisała się znakomi-
cie – były kwiaty z życzeniami 
oraz prezenty od współpra-
cowników i przełożonych. 

Po pamiątkowych fotogra-
fiach, zadowoleni Państwo 
Młodzi „poprowadzili” zapro-
szonych gości na tradycyjną 
biesiadę weselną z muzyką 
i obfitym poczęstunkiem. 
Dla zasady powtórzmy więc 
za biesiadnikami: Niech żyją 
razem 100 lat!

Pao
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Jak przystąpić do projektu?

1. Przyjść z dzieckiem do Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Leśmierzu lub filii bibliotecznej w Helenowie, Pełczy-
skach i Sokolnikach-Lesie.

2. Założyć kartę czytelnika.
3. Odebrać Wyprawkę Czytelniczą oraz Kartę Małego Czy-

telnika do zbierania naklejek.
4. Wypożyczać książki i zbierać naklejki. Po uzbieraniu 

10 naklejek każde dziecko otrzyma pamiątkowy dyplom 
Małego Czytelnika.

Kampania społeczna „Mała Książka – Wielki Człowiek” to pro-
jekt mający na celu promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych.

Dziecko poznaje ciekawe miejsce, jakim jest biblioteka, oraz 
zostaje pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. Biblioteka 
to instytucja kultury, w której życie może włączyć się dziecko nie-
zależnie od wieku. Uczy go samodzielności, pozwala podejmować 
pierwsze własne wybory, rozwija myślenie oraz kształtuje na całe 
życie nawyk czytania i pogłębiania wiedzy. 

Biblioteka to miejsce, gdzie rodzic wspólnie z dzieckiem może 
spędzić czas w sposób twórczy, a gdy już opuszczą jej mury, przeżyć 
nową, fantastyczną przygodę z wypożyczoną książką.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w akcji!
Ps. W Leśmierzu pierwsi mali czytelnicy odebrali dyplomy 

Małego Czytelnika, są to: Oskar Rospara, Inez Rospara oraz Antoni 
Chrzanowski. Gratulujemy maluchom.

Barbara Manista 
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Leśmierzu

 Ruszyła trzecia edycja kampanii
„Mała książka – Wielki człowiek”!

Gminna Biblioteka Publiczna w Leśmierzu zaprasza 
wszystkie przedszkolaki do udziału w III edycji 
kampanii społecznej „Mała książka – Wielki człowiek” 
organizowanej przez Instytut Książki.

Antoni Chrzanowski Inez Rospara Oskar Rospara
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Święto to zostało usta-
nowione, aby podkreślić 
wagę edukacji przedszkolnej 
w rozwoju i edukacji dzieci 
oraz w celu popularyzowania 
nowoczesnego wychowania 
przedszkolnego. Dzień ten 
ma także dostarczyć dzieciom 
kolejnych okazji do święto-
wania, wspaniałej zabawy 
oraz czerpania radości z bycia 
przedszkolakiem.

W naszym przedszkolu 
na dzieci czekały zmagania 

Święto Przedszkolaka
Przedszkolaki mają swoje święto, ustanowione przez 
Sejm w 2013 r. Mowa oczywiście o  Ogólnopolskim 
Dniu Przedszkolaka obchodzonym co roku 20 września. 
Co więcej, powstała również piosenka na ich cześć, 
czyli hymn przedszkolaków. Dzień Przedszkolaka 
spędzany jest na zabawie również w Gminnym 
Przedszkolu w Leśmierzu. W tym roku Ogólnopolski 
Dzień Przedszkolaka obchodziliśmy 21 września 
w poniedziałek .

sportowe oraz zabawy integra-
cyjne. Pogoda nam dopisała, 
zatem większa część imprezy 
odbyła się w ogrodzie przed-
szkolnym. Wszyscy bawili się 
znakomicie, a zadowolenie 
i radość nie znikały z twarzy 
przedszkolaków. Z pewnością 
ten radosny dzień na długo 
pozostanie w pamięci każdego 
dziecka.

Anna Pruchniewska 
Dyrektor Gminnego 

Przedszkola w Leśmierzu
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W trosce o poprawę bezpieczeństwa dzieci w naszym przedszkolu 29 
września br. o godz. 11.15 zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia 
ewakuacji pracowników i dzieci z budynku przedszkola. 

Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sy-
tuacji zagrożenia oraz zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji – szybkiej, 
zorganizowanej i pozbawionej elementów paniki. 

W ćwiczeniach wzięły udział wszystkie przedszkolaki i personel obecny w budynku 
przedszkola, łącznie 66 osób (58 dzieci i 8 pracowników przedszkola). Na umówio-
ny sygnał dźwiękowy, zgodnie z procedurą ewakuacji, wszyscy opuścili budynek 

przedszkola wyjściami 
ewakuacyjnymi w czasie 
1,17 minuty, udając się 
na umówione miejsce 
zbiórki.

N a  k i l k a  m i n u t 
wszystkie sale przed-
szkolne, pomieszczenia 
administracyjne, ku-
chenne i gospodarcze 
pozostały puste. Cała 
akcja przebiegła spraw-
nie i bez zakłóceń.

Anna Pruchniewska
Dyrektor Gminnego 

Przedszkola 
w Leśmierzu

Po pierwsze bezpieczeństwo!
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W trosce o bezpieczeń-
stwo mieszkańców, a przede 
wszystkim dzieci i młodzieży 
wybrano wariant polegający 
na uczestnictwie w obchodach 

wybranych grup reprezentu-
jących poszczególne środo-
wiska gminne i lokalne wraz 
z gośćmi zaproszonymi. 

W dniu 17 września br. 

z inicjatywy Wójta Gminy 
Ozorków Tomasza Komorow-
skiego zorganizowano dwie 
patriotyczne uroczystości na 
okoliczność 81. rocznicy Bi-

twy nad Bzurą – najpierw na 
cmentarzu wojennym w Solcy 
Wielkiej, a następnie na cmen-
tarzu w Modlnej. Patriotyczną 
oprawę znakomicie zapewniły 
szkolne i strażackie poczty 
sztandarowe, Sekcja Kolar-
ska „Szwadron” im. 2 Pułku 
Szwoleżerów Rokitniańskich 
z Ozorkowa oraz harcerze. 

W tę kolejną rocznicę bo-
haterskiej obrony polskiej 
ziemi przed hitlerowskimi 
barbarzyńcami stanęliśmy 
przed kwaterami poległych 
żołnierzy Wojska Polskie-
go (Armia „Poznań, Armia 
„Łódź”) walczącymi godnie 
z najeźdźcą w 1939 r. 

Ofiary największej bitwy 
kampanii wrześniowej – po-
niesione podczas walk nad 
Bzurą – na naszym terenie to 
155 żołnierzy spoczywających 
w Solcy Wielkiej oraz 142 
w Modlnej. To wszystko dla 
Nich – za bohaterską walkę 
z wrogiem, za poświęcenie 
dla innych i swojej Ojczyzny. 

Nie można oczywiście 
dorównać pod tym względem 
Ich potomnym, którzy podą-
żają z potrzeby serca, jadąc 
do nas z Kalisza, Poznania 
i wielu innych miejscowości 
właśnie w miesiącu wrześniu. 
Dobrym tego przykładem 
była obecność na tegorocznej 
uroczystości w Solcy Wiel-
kiej dwóch panów – Henryka 
Ignasiaka i Bartłomieja Ko-
pecia zam. k. Kalisza, którzy 
odwiedzili poległego tutaj 11 
września 1939 roku bohatera 
z ich rodziny st. strz. Walen-
tego Jaremę. 

Społeczeństwo naszej gmi-
ny z władzą samorządową na 
czele wypełnia doskonale swą 
patriotyczną powinność od-
dając cześć i szacunek obroń-
com swego kraju, co można 
również odbierać jako pokłon 
w kierunku tychże krewnych 
i rodzin żyjących już tylko 
wspomnieniami. 

Prowadzący uroczystości 
– kierownik Referatu Infra-
struktury i Inwestycji Urzędu 

81. rocznica Bitwy nad Bzurą
Od wielu lat w gminie Ozorków odbywają się corocznie uroczystości rocznicowe 
dla upamiętnienia ofiar Bitwy nad Bzurą w czasie II wojny światowej. Dzisiejsze 
formy organizacyjne, mające wpływ na powodzenie wszelkich takich inicjatyw 
podejmowanych dla lokalnych społeczności, są uwarunkowane właściwym 
postępowaniem wobec koronawirusowych obostrzeń. Dlatego też, nasze gminne 
obchody polskiego września na terenach wojennych pól bitewnych 1939 roku zostały 
bardzo ograniczone. 
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Gminy Ozorków Paweł Ma-
jewski – zarówno w Solcy 
Wielkiej jak również w Mod-
lnej witał w imieniu władz na-
szego samorządu wszystkich 
obecnych na cmentarzach 
wojennych, inicjując przy tym 
patriotyczny nastrój poprzez 
krótki przekaz historycznych 
treści traktujących o potrzebie 
utrwalania pamięci o bohate-
rach września. 

Nasze gminne uroczysto-
ści zaszczycili swą obecnością 
przedstawiciele samorządów: 
Województwa Łódzkiego – 

– nazwijmy – niezorganizowa-
nych mieszkańców, co jednak 
– relatywnie – współgrało 
z planowanymi rozmiarami 
urządzanych tym razem uro-
czystości. 

Księża proboszczowie 
sprawujący posługę dusz-
pasterską w miejscowych 
parafiach – Andrzej Borczyk 
w Solcy Wielkiej i Piotr Bra-
tek w Modlnej – poprowa-
dzili stosowną modlitwę nad 
grobami poległych w obronie 
Ojczyzny żołnierzy. Obaj 
kapłani – obejmujący swą 

Wiceprzewodniczący Sejmiku 
Zbigniew Linkowski i Powia-
tu Zgierskiego – Członek Za-
rządu Katarzyna Łebedowska. 
Na czele naszej gminnej samo-
rządowej reprezentacji stanęli 
– Wójt Tomasz Komorowski 
i Przewodniczący Rady Gmi-
ny Waldemar Szcześniak 
wraz z miejscowymi radnymi. 
Przybyły delegacje naszych 
szkół podstawowych, przed-
stawiciele GOK-u, lokalnych 
organizacji strażackich oraz 
kobiecych. W zaistniałych 
okolicznościach niewielu było 

modlitwą żołnierzy września 
– wskazywali, że jedyne dla 
nas pocieszenie wynikające 
z poniesionych ofiar to wolna 
i niepodległa Ojczyzna. 

Po odbytych modlitwach 
nad kwaterami poległych 
obrońców Ojczyzny, przema-
wiał Wójt Tomasz Komorow-
ski przytaczając odpowied-
nie urywki z opublikowanej 
w 2013 r. książki Stanisława 
Frątczaka pt. „Zwycięskie 
boje żołnierza polskiego na 
terenie Gminy Ozorków”, 
zwierającej zbiór artykułów 
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ww. autora o tej tematyce 
zamieszczonych wcześniej na 
łamach „Gminniaka”.    

W Solcy Wielkiej
Gdy umilkły niesione 

echem odgłosy toczących się 
daleko walk i wojska niemie-
ckie w marszu na Warsza-
wę opuściły teren gminy, jej 
mieszkańcom mogło się wy-
dawać, że dla nich wojna się 
skończyła i czeka ich ciężkie 
niewolnicze życie pod okrutną 
hitlerowską okupacją.

Ale oto, już po dwóch 
dniach odżyła nadzieja, że 
Polska jeszcze nie zginęła, że 
polska armia jeszcze walczy. 
Dała o sobie znać wieczorem 
9 września kanonadą artyle-
ryjską, którą echo przyniosło 
od strony Łęczycy. To Armia 
„Poznań” dowodzona przez 
gen. Tadeusza Kutrzebę roz-
poczęła zwrot zaczepny ude-
rzając z zaskoczenia zza Bzury 
na maszerujące na Warszawę 
dywizje 8-ej Armii gen. Joha-
na Blaskowitza.

Po zdobyciu wieczorem, po 
ciężkiej walce Łęczycy przez 
25 Dywizję Piechoty i 69 Pułk 
Piechoty oraz opanowaniu 
Góry Św. Małgorzaty przez 
17 Dywizję Piechoty, obie 
dywizje następnego dnia rano 
ruszyły do pościgu za nieprzy-
jacielem wkraczając na teren 
naszej gminy.

Na głównym kierunku 
uderzenia naszej 25-tej i 17-
tej dywizji w dniach 11 i 12 
września dochodziło do przej-
ściowego oddawania zdoby-
tych już przez polskie oddziały 
pozycji i powtórnego ich zdo-
bywania, jak to miało miejsce 
pod Solcą Wielką, Wróblewem 
czy w Małachowicach. Tam 
toczyły się najzaciętsze i naj-
krwawsze walki.

Gdy 12 września wieczo-
rem udało się wreszcie Niem-
ców z tych pozycji ostatecznie 
wyprzeć i gdy wysłane do 
Ozorkowa patrole meldowały, 
że nieprzyjaciel opuszcza mia-
sto, przychodzi od dowództwa 
Armii „Poznań” rozkaz ode-

rwania się od przeciwnika, 
odskoku na północny brzeg 
Bzury i kontynuowania odwro-
tu na Warszawę.

W Modlnej
Gdy około godziny siód-

mej mgła opadła, kompa-
nie 2 batalionu, rozwinięte 
w szerokie tyraliery, ruszyły 
na Modlną wzdłuż traktu 
prowadzącego z Małacho-
wic. Pomyślnie rozwijające 
się natarcie zatrzymał nagle 
niespodziewany i silny ogień 
z broni maszynowej, pro-
wadzony z lewej flanki, od 
pozostawionej już nieco z tyłu 
Modlnej Probostwo. Niemcy, 
wykorzystując mgłę, obsadzili 
w nocy nieliczne tam zabudo-
wania oddziałem piechoty, 
wspartym czołgami i teraz 
z lewego skrzydła paraliżo-
wali działania 2 batalionu.

Dopiero interwencja og-
niowa 6 baterii 17 pułku arty-
lerii lekkiej, dowodzonej przez 
kapitana Ludwika Głowa-
ckiego, zmusiła przeciwnika 
do porzucenia uszkodzonych 
czołgów i ucieczki z zajmowa-
nych pozycji. Kompanie znów 
mogły ruszyć do natarcia. 
Czekał je wprawdzie krótki, 
bo ledwie kilometrowy odci-
nek do pokonania, ale jakże 
niebezpieczny ze względu na 
brak możliwości krycia się 
przed okiem wroga.

Dla Niemców w Modlnej, 
mających odsłonięte i lekko 
w dół opadające przedpole, 
polskie tyraliery, sunące przez 
zagony pocięte bruzdami kar-
toflisk lub porosłe koniczyną, 
były widoczne jak na dłoni. To 
też piechota nasza podchodzi-
ła parokrotnie pod wieś i za 
każdym razem, przygniatana 
potężną nawałą ognia armat-
niego i celnymi seriami broni 
maszynowej, zmuszana była 
do wycofywania się.

Major Chudzikiewicz, do-
wódca batalionu, nie kry-
jąc się zupełnie przed ulewą 
pocisków, biegał po polu 
z pistoletem w dłoni i starał 
się poderwać do natarcia 
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zalegające kompanie. Tylko 
szybki ruch do przodu mógł 
je uratować od zguby. Kule 
jak dotąd zdawały się omijać 
dzielnego majora. Nie omijały 
przecież jego żołnierzy. Ich 
krew obficie wsiąkała w pod-
modlińskie pola.

Gdy zagrody Modlnej były 
już blisko, rozkaz: „Bagnet na 

karabinów. Broń niemieckiej 
piechoty milkła. Wróg po-
rzucał stanowiska ogniowe. 
Z gromkim okrzykiem „Hurra, 
hurra!” wpadali nasi chłopcy 
do wsi jak burza.

Niemcy nie wytrzymali fu-
rii uderzenia polskiej piecho-
ty. Groźny, przetaczający się 
krzyk z setek gardeł napawał 

broń!” poderwał wszystkich 
do ostatniego, desperackiego 
wysiłku. Niektórzy żołnie-
rze, nie przerywając biegu, 
nasadzali bagnety na lufy 

ich strachem. Błysk bagnetów 
porażał. Kto nie uciekł, ginął 
od pchnięcia ostrzem lub 
uderzenia kolby. Modlna była 
w polskich rękach.

Kontekst historyczny wraz 
z datą organizowanych u nas 
obchodów (17 września) skło-
niły niejako Wójta Komo-
rowskiego do rozszerzenia 
swej wypowiedzi, a miano-
wicie, przypomniał również 
o złowrogim działaniu armii 
sowieckiej wobec Polaków 

w dniach klęski i przemiesz-
czania się wojsk polskich na 
wschodnie rubieże II Rzeczy-
pospolitej. Mowa oczywiście 
o skutkach „Paktu Ribben-
trop – Mołotow”, w wyniku 
którego po przegranej przez 
nasze wojska wojnie obronnej 
nastąpił IV rozbiór Polski.
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Końcowa część uroczystości to oczywiście składanie 
kwiatów na pomnikach cmentarzy wojennych dla uczcze-
nia pamięci walecznych żołnierzy polskiego września. Na 
cmentarzu w Solcy Wielkiej kwiaty składano następująco:

l Wójt Gminy Ozorków Tomasz Komorowski i zastępca Wójta 
Marian Lemański,

l Członek Zarządu Powiatu Zgierskiego Katarzyna Łebedow-
ska, 

l Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego 
Zbigniew Linkowski,

l Dyrektor Szkoły Podstawowej w Solcy Wielkiej Aneta Py-
ciarz i wicedyrektor Dorota Rzepkowska wraz z uczniami,

l delegacja Koła Gospodyń Wiejskich w Solcy Wielkiej,
l radna Alicja Steglińska (Śliwniki),
l Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Szcześniak wraz 

z radnymi – Krzysztofem Grabarczykiem, Marcinem Wik-
torskim i Janem Rzepkowskim,

l Stanisław Frątczak – Sekcja Kolarska „Szwadron”,
l delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy Wielkiej.

Na cmentarzu w Modlnej kwiaty składano następująco:
l Wójt Gminy Ozorków Tomasz Komorowski i zastępca Wójta 

Marian Lemański,

l Członek Zarządu Powiatu Zgierskiego Katarzyna Łebedow-
ska, 

l Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego 
Zbigniew Linkowski,

l Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Szcześniak wraz 
z radnymi – Anną Sowińską i Michałem Kowalskim,

l Dyrektor Szkoły Podstawowej w Modlnej Rafał Nowak, 
wicedyrektor Anna Pisera, nauczyciel WF Przemysław 
Bienias,

l Sekcja Kolarska „Szwadron” im. 2 Pułku Szwoleżerów 
Rokitniańskich w Ozorkowie, 

l delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Modlnej i w Czer-
chowie, 

l delegacja Koła Gospodyń Wiejskich w Modlnej,
l delegacja Koła Gospodyń Wiejskich w Małachowicach, 
l delegacja Koła Gospodyń Wiejskich w Czerchowie,
l delegacja Koła Gospodyń Wiejskich w Sokolnikach-Parceli.

Tak oto, po raz kolejny oddano hołd bohaterom polskiego 
września 1939 roku, których zawierucha wojenna przywiodła 
m.in. na pola bitewne okolic Solcy Wielkiej i Modlnej. Tutaj 
polegli na polu chwały, a naszym obowiązkiem jest to rozpo-
wszechniać i przekazywać młodszym pokoleniom. Cześć Ich 
Pamięci!                                                                                Pao



www.ug-ozorkow.pl

17

Gminniak



www.ug-ozorkow.plGminniak

18

Żołnierze to waleczni obrońcy swo-
jej Ojczyzny, którzy polegli w kam-
panii wrześniowej II wojny światowej 
i spoczywają na cmentarzach wojennych 
w Modlnej i Solcy Wielkiej, natomiast 
pomordowani jako ludność cywilna 
mieszkańcy Czerchowa mają godnie 
urządzone miejsce pamięci w swojej miej-
scowości z tablicą zawierającą nazwiska 
wszystkich ofiar hitleryzmu. 

Mszę świętą sprawował proboszcz pa-
rafii Modlna ks. Piotr Bratek i oczywiście 
wygłosił piękne okolicznościowe kazanie. 
Wśród uczestników nabożeństwa zasiedli 
przedstawiciele gminnego samorządu 
– Wójt Tomasz Komorowski i Przewod-
niczący Rady Gminy Waldemar Szcześ-
niak wraz z miejscowymi radnymi oraz 
rodziny zamordowanych czerchowian 
z sołtysem Janem Karolakiem. We mszy 
uczestniczyli również strażacy – wysta-
wiono poczty sztandarowe jednostek OSP 
w Modlnej i w Czerchowie. 

Po mszy świętej członkowie Rady 
Parafialnej m.in. radna Dominika Wik-
torowska i sołtys Jan Karolak udali się 
na miejscowy cmentarz wojenny i złożyli 
kwiaty na pomniku poległych żołnierzy 
polskiego września.  

Pao

Msza św. 
w intencji 
ofiar 
II wojny 
światowej
Z g o d n i e  z  w c z e ś n i e j s z y m i 
zapowiedziami, 20 września 
br .  w koście le  paraf ia lnym 
w Modlnej została odprawiona 
msza święta w intencji poległych 
żołnierzy „polskiego września” 
i zamordowanych w 1939 roku 
mieszkańców Czerchowa. 
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Pan Bogusław był instruk-
torem zespołów śpiewaczych 
w Sokolnikach-Parceli i Solcy 
Wielkiej, i nie ma w tym nic 
dziwnego, bo muzyka była dla 
Niego wielką pasją. To wielka 
strata dla śpiewających pań 
z zespołów i kapel ludowych, 
z którymi ten doświadczony 
artysta często muzykował. 
Dlatego z wielkim żalem był 
żegnany przez wieloosobową 
grupę przedstawicieli lokalne-

Pożegnanie Bogusława Marciniaka
E m e r y t o w a n y  o z o r k o w s k i 
nauczyciel muzyki śp. Bogusław 
Marciniak pożegnał się z życiem 
ziemskim w połowie września 
br. przeżywszy 79 lat. Wielu 
mieszkańców gminy Ozorków 

z Wójtem Tomaszem Komorowskim na czele przybyło 
na pogrzeb w dniu 18 września, by z honorem pożegnać 
zmarłego – wieloletniego działacza kultury, od lat 
współpracującego z naszym gminnym folklorem. 

go folkloru – miasta i gminy 
Ozorków. 

Uroczystości pogrzebowej 
przewodniczył wikariusz Pa-
rafii Najświętszej Maryi Pan-
ny Królowej Polski w Ozorko-
wie. W kaplicy na cmentarzu 
„Nowym” w Ozorkowie zo-
stała odprawiona msza św. 
za spokój duszy zmarłego. 
W ostatniej drodze, na czele 
orszaku żałobnego – Orkie-
stra Dęta Ochotniczej Straży 

Pożarnej Solca Wielka, a za 
trumną najbliższa rodzina oraz 
wielu przyjaciół i znajomych. 
W odpowiedniej chwili kapłan 
wskazał, by bliskie zmarłemu 
osoby wystąpiły nad trumną 
wygłaszając swoje mowy 
pożegnalne. 

Z a r ó w n o  z e  s t r o n y 
najbliższej rodziny, jak rów-
nież miejscowej organizacji 
ZHP śp. Bogusław Marci-
niak otrzymał pośmiertne 
pochwały z miłymi wspo-
mnieniami sławiącymi Jego 
pozytywny odbiór przez 
najbliższe otoczenie wraz 
z przymiotami, jakie pozwo-

liły zapracować na wielki 
szacunek i uznanie. 

Nad prochami zmarłego 
rozległy się następnie – mu-
zyka i śpiew kapeli Ozorko-
wianie oraz zespołów śpie-
waczych z Sokolnik-Parceli 
i Solcy Wielkiej. Wieniec od 
samorządu Gminy Ozor-
ków składał Wójt Tomasz 
Komorowski z dyrektorem 
GOK-u Jarosławem Krzy-
żanowskim. Krótki koncert 
żałobny wykonała na zakoń-
czenie Orkiestra Dęta z Solcy 
Wielkiej.

Niech odpoczywa w spo-
koju!                                Pao
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Uroczyste poświęcenie 
kapliczki Najświętszej Ma-
ryi Panny obok modleńskiej 
świątyni miało miejsce 4 paź-
dziernika tuż przed niedzielną 
sumą. Na zaproszenie ks. pro-
boszcza Piotra Bratka przed 
kościołem stawiło się wielu 
zacnych parafian, w tym Wójt 
Gminy Ozorków Tomasz 
Komorowski oraz członek 
Zarządu Powiatu Zgierskiego 
Katarzyna Łebedowska. 

Poświęcenia kapliczki 
dokonał proboszcz Parafii 

Poświęcenie kapliczki w Modlnej
Pierwsza niedziela października br. w parafii pw. 
Bożego Ciała i św. St. Biskupa i Męczennika w Modlnej 
przebiegała bardzo uroczyście. W drugą rocznicę Misji 
Miłosierdzia Bożego w tamtejszej parafii, zabytkowy 
kościół zyskał na swej świetności, a mianowicie, kilka 
metrów od wejścia głównego stanęła urocza kapliczka 
z figurką Matki Boskiej. Jej fundatorami są – Danuta 
i Jan Karolakowie z Czerchowa. 

Modlna ks. Piotr Bratek, a za-
proszeni samorządowcy – Ka-
tarzyna Łebedowska i Tomasz 
Komorowski uhonorowali ten 
nowy obiekt sakralny kwiata-
mi. Po uroczystym poświęce-
niu została odprawiona msza 
święta, na którą zgromadzeni 
parafianie udali się uroczystą 
procesją z udziałem Orkiestry 
Dętej OSP w Tumie. 

Podczas mszy świętej ks. 
Bratek dziękował fundatorom 
kapliczki – Danucie i Janowi 
Karolakom, a parafialna lek-

torka odczytała przygotowane 
opracowanie nt. kapliczek 
i krzyży w Polsce, w tym 
również tych istniejących na 
terenie gminy Ozorków. Do 
uczestników mszy przemawiał 
także fundator kapliczki – soł-
tys Czerchowa Jan Karolak, 
który szczerze uzasadnił po-
wzięty wspólnie z żoną zamiar 
ufundowania kapliczki dla 
swojej parafii. 

W czasie mszy miała też 
miejsce modlitwa różańcowa 
z udziałem dzieci szkolnych 
pod opieką katechetki ze szko-
ły podstawowej w Modlnej. 
Kolejnym ubogaceniem uro-
czystej sumy był koncert Or-
kiestry Dętej OSP w Tumie 
pod patronatem wiceprze-
wodniczącego Sejmiku Woje-
wództwa Łódzkiego Zbignie-

wa Linkowskiego i członka 
Zarządu Powiatu Zgierskiego 
Katarzyny Łebedowskiej. 

O b e c n o ś ć  o r k i e s t r y 
z Tumu w Modlnej w ra-
mach projektu realizowanego 
wspólnie z Urzędem Mar-
szałkowskim Województwa 
Łódzkiego pt. „W hołdzie 
Janowi Pawłowi II” to odzew 
tumskich strażaków na kultu-
ralne inicjatywy z okazji 100. 
rocznicy urodzin Karola Woj-
tyły – Papieża Jana Pawła II. 
Udział orkiestry w projekcie 
poświęconym naszemu sław-
nemu rodakowi z Wadowic 
stał się w pewnym stopniu 
wspólny z wielkim szacun-
kiem mieszkańców parafii 
Modlna do Papieża Polaka, 
który został świętym.

Pao



www.ug-ozorkow.pl

21

Gminniak



www.ug-ozorkow.plGminniak

22

7 października 2020 r. samorząd 
uczniowski Szkoły Podstawowej 
w Modlnej zorganizował turniej 
piłki nożnej upamiętniający drugą 
rocznicę śmierci nauczyciela naszej 
szkoły – pana Stanisława Ochoty. 

Rywalizację sportową poprzedziła 
minuta ciszy. Po przemówieniu przewod-
niczącej samorządu uczniowskiego Andże-
liki Błaszczyk (klasa VIIIa) oraz występie 
wokalnym uczennicy Weroniki Maszorek 
(klasa VIIIa) turniej oficjalnie otworzyli 
dyrektor szkoły oraz sędzia zawodów, 
nauczyciel wychowania fizycznego pan 
Przemysław Bienias. 

W rozgrywkach brali udział uczniowie 
klas IV–VIII Szkoły Podstawowej – chłop-
cy i dziewczyny. Turniej rozgrywany był 
w trzech grupach: 
l A młodszej – drużyny mieszane (klasy 

IVa, Va, VIa, VIb)
l B dziewczyny (klasy VIIa, VIIIa)
l C starszej – chłopcy (klasy VIIa, VIIIa)

Spotkania w grupie młodszej rozgry-
wane były systemem „każdy z każdym”. 
Mecze trwały po 10 minut. Walka była 
niezwykle wyrównana, a emocje bardzo 
często sięgały zenitu. Ostatecznie najlepsi 
okazali się uczniowie z klasy VIb którzy 
wygrali dwa mecze i jeden zremisowali. 
Kolejne miejsca zajęły klasa IV, klasa V 
oraz klasa VIa. W rywalizacji dziewczyn 
(mecz i rewanż po 10 minut) lepsze oka-
zały się uczennice klasy VIIIa. Największe 
emocje towarzyszyły rozgrywkom najstar-
szej grupy (mecz i rewanż, 20 minut). 

Ostatecznie zwycięzcami okazali się 
chłopcy z klasy VIIIa, którzy wygrali 
pierwsze spotkanie 5:2. W drugim ulegli 
młodszym rywalom 1:3, a decydującą 
o zwycięstwie w dwumeczu bramkę zdo-
byli w ostatnich sekundach spotkania. 

Wszystkie drużyny otrzymały oko-
licznościowe dyplomy. Turniej po raz 
kolejny okazał się wielkim sportowym 
sukcesem, udowadniając, że powinien stać 
się cykliczną imprezą sportową organizo-
waną w naszej szkole. Nad terminarzem 
rozgrywek i walką fair play na boisku czu-
wali nauczyciele wychowania fizycznego 
Przemysław Bienias oraz Justyna Pawlak.

Rafał Nowak 
dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Modlnej 

III Memoriał im. Stanisława Ochoty – Turniej 
piłki nożnej w Szkole Podstawowej w Modlnej
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Bardzo liczna grupa II kl. B ŁZPN 
przewiduje zakończenie rozgrywek 
dopiero w końcu listopada. Oczywi-
ście, będzie to możliwe, jeśli jesienna 
aura nam nie przeszkodzi. Miejmy 
również nadzieję, że panoszący się 
wokół koronawirus również nie 
wtargnie brutalnie w życie sportowe 
i pozwoli choć części społeczeństwa 
hartować się i uodparniać organizm 
przed takimi właśnie – nazwijmy – 
wynalazkami XXI wieku. 

W rozgrywkach kl. A , gdzie wy-
stępują drużyny – Magnat Sierpów 
i Kanarki Małachowice rozgrywki 
zakończą się 2 tygodnie wcześniej 
i oczywiście trudno dziś wyrokować, 
jakie lokaty przypadną wszystkim 
naszym drużynom w tabelach.

Pao

Sport Trwają rozgrywki piłki nożnej
Rozgrywki ligowe naszych drużyn 
LKS przeciągną się w rundzie 
jesiennej sezonu 2020/2021 
jak nigdy dotąd. Dotyczy to 
przede wszystkim klasy B, gdzie 
występują nasze drużyny: LKS 
Modlna, LKS Orzeł Wróblew 
i LKS Skromnica. 
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Dzień Edukacji Narodowej 2020
Święto pracowników oświaty w gminie Ozorków 
organizowano w poszczególnych szkolnych placówkach 
w dniu 14 października. Tym razem świętowanie z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej wyraźnie odbiegało pod 
wieloma względami od lat poprzednich. 

W najmniejszym stopniu 
obowiązujący reżim sanitar-
ny (koronawirus) zredukował 
stosowane powszechnie formy 
i treści na Dzień Nauczyciela 
w leśmierskiej podstawówce. 
Jako pierwsza i właśnie z naj-
większym rozmachem – na sali 
gimnastycznej – rozpoczęła 
Szkoła Podstawowa w Leśmie-
rzu, gdzie placówką zarządza 
dyrektor Tomasz Wojtkiewicz. 
Uroczystość połączona ze ślu-
bowaniem i pasowaniem na 
ucznia pierwszoklasistów, przy 
obecności sztandaru szkoły, 
przyniosła w efekcie typowe 
na taką okoliczność szkolne 
widowisko z udziałem nauczy-
cieli, wielu uczniów, a także 
rodziców. 

W pozostałych gminnych 
szkołach podstawowych – 
w Solcy Wielkiej, którą kie-
ruje dyrektor Aneta Pyciarz 
i w Modlnej prowadzonej drugi 
rok przez dyrektora Rafała 
Nowaka, zorganizowano – 
odpowiednio według swoich 
koncepcji organizacyjnych 
– kameralne spotkania dla pra-
cowników w nieco mniejszych 
pomieszczeniach. Naturalnie, 
w niczym to nie umniejsza 
szczerym zamysłom kierowni-
ctwa tych placówek odnośnie 
przyjętych form wdzięczności 
wobec wychowawców, nauczy-
cieli i pozostałych pracowników 
z okazji Ich święta. 

Były podziękownia od bez-
pośrednich przełożonych i nie 
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Szkoła Podstawowa 
im. Stanisława Jachowicza 
w Leśmierzu
l Katarzyna Modlińska, 
l Aneta Jeziorska, 
l Ewa Józwiak, 
l Marcin Królewiak, 
l Jolanta Kuropatwa,
l Ewelina Pietruszewska, 
l Ewa Wiśniewska, 
l Anna Majchrzak, 
l Beata Nowacka, 
l Magdalena Andrzejczak, 
l Danuta Ladorucka.

Szkoła Podstawowa
im. Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej
Nagrodzeni nauczyciele:
l Bartosz Janicki,
l Dorota Rzepkowska,
l Anna Sitarz,
l Anna Kucharska,
l Dorota Chojnacka,
l Kamila Niedźwiedź,
l Zofia Góra,
l Andrzej Morawski,
l Beata Pyciarz,
l Iwona Piechocka-Nowak,
l Magdalena Węgrzyn. 
Nagrodzeni pracownicy administracji 
i obsługi:

l Milena Grochowina,
l Ilona Jankowska,
l Adam Czerwiński,
l Agata Przybylak,
l Marzena Karolak,
l Agata Walczak,
l Agnieszka Wojtczak,
l Barbara Podgajna,
l Anna Kowalska,
l Wioletta Lemańska. 

Szkoła Podstawowa im. 17 
Wielkopolskiej Dywizji Piechoty 
w Modlnej
Nauczyciele szkoły podstawowej:
l Anna Pisera, 
l Justyna Pawlak, 
l Łukasz Oterski,
l Alicja Goślińska, 
l Karolina Ziemlicka, 
l Anna Sadecka, 
l Małgorzata Litwinowicz, 
l Katarzyna Górna, 
l Agnieszka Stańczyk, 
l Przemysław Bienias, 
l Dorota Kluska, 
l Agnieszka Staniszewska, 
l Tomasz Roszkowski, 
l Marzenna Rybak, 
l Magdalena Brym–Osińska, 
l Pani Joanna Banacka.
Nauczyciel oddziału przedszkolnego:

l Zdzisława Józwiak 
Nauczyciel świetlicy szkolnej:
l Milena Janicka 
Pracownicy niepedagogiczni szkoły pod-
stawowej:
l Justyna Skowrońska, 
l Wiesława Krawczyk, 
l Dariusz Sieradzki,
l Aleksandra Rogalska,
l Renata Błaszczyk, 
l Aneta Lemańska, 
l Małgorzata Furmaniak, 
l Halina Domańska, 
l Dorota Woźniak.
Pracownicy niepedagogiczni stołówki 
szkolnej:
l Małgorzata Piątkowska, 
l Joanna Kafarska,
l Marianna Jagodzińska.

Co się pod tym wszystkim kryje – opi-
sać się nie da. Ciepłe słowa, miłe gesty 
i fachowe komentarze pod adresem nagra-
dzanych pracowników oświaty oznaczają 
przede wszystkim dobrze wykonywaną 
pracę na rzecz wszystkich dzieci – uczniów 
placówek oświatowych naszej gminy. 
Dlatego też, obchodzone święto należy 
organizować, bo wiele ono znaczy w życiu 
każdego nauczyciela i pozostałych pra-
cowników. 

Pao

Tradycyjnie, uhonorowano też wielu pracowników „Nagrodą Dyrektora” 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2020 wg poniższego zestawienia

tylko, bo każdą ze szkół odwie-
dził w tym dniu Wójt Gminy 
Ozorków Tomasz Komorowski 
wraz z nagrodami dla wyróż-
niających się osób w pracy 
dydaktyczno-wychowawczo-
-opiekuńczej. 

W Szkole Podstawowej 
w Leśmierzu Wójt nagrodził 

nauczyciela mianowanego 
panią Henrykę Florkiewicz, 
w Szkole Podstawowej w Solcy 
Wielkiej nauczyciela dyplo-
mowanego panią Katarzynę 
Olczak-Surowiec, w Szkole 
Podstawowej w Modlnej na-
uczyciela dyplomowanego 
panią Hannę Stefaniak oraz 

dyrektora placówki pana Rafała 
Nowaka. 

Wójt Tomasz Komorow-
ski w swych wypowiedziach 
skierowanych do pracowników 
oświaty, oprócz należnych 
podziekowań i serdecznych 
życzeń, odnosił się również 
do aktualnej sytuacji w kraju 

spowodowanej koronawirusem, 
gdzie w konsekwencji różnych 
działań przeciwko epidemii 
może następować niedobór 
finansowania m.in. w oświacie. 
Trzeba jednak być dobrej myśli, 
że sobie z tym poradzimy ma-
jąc dobrą kadrę pedagogiczną 
w szkołach. 
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Powszechny Spis Rolny to najwięk-
sze i najważniejsze badanie statystyczne 
rolnictwa. Rozpoczęło 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 Spi-
sem Rolnym 2020 objętych jest ponad 
1,5 mln gospodarstw rolnych, z cze-
go prawie 135 tys. w województwie 
łódzkim. Do uczestnictwa w badaniu 
zobowiązani są wszyscy użytkownicy 
gospodarstw rolnych (zarówno osoby 
fizyczne, jak i podmioty gospodarcze).

Podczas tegorocznego spisu obo-
wiązkową formą zbierania danych jest 
samospis internetowy –przeprowa-
dzany za pośrednictwem interaktywnej 
aplikacji dostępnej od 1 września br. 

Dane zbierane w ramach Powszech-
nego Spisu Rolnego 2020 dotyczą 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.

Użytkownicy gospodarstw rolnych, 
którzy nie dokonali samospisu, nie mogą 
odmówić przekazania danych rachmi-
strzowi w formie wywiadu telefonicz-
nego lub bezpośredniego.

Udział w spisach powszechnych jest 
obowiązkowy, a kto wbrew obowiązko-
wi odmawia wykonania obowiązku sta-
tystycznego albo udzielenia informacji 
w spisie powszechnym lub innym bada-
niu statystycznym, podlega grzywnie.

Stosowane przez statystykę publicz-
ną narzędzia oraz procedury w sferze 
bezpieczeństwa, we wszystkich prowa-
dzonych badaniach, zapewniają całko-

witą ochronę gromadzonych informacji. 
Wszystkie dostarczone przez respon-
dentów dane, objęte są tajemnicą staty-
styczną, co oznacza, że będą należycie 
i starannie zabezpieczone i nie zostaną 
nikomu ujawnione. Dodatkowo osoby 
wykonujące prace spisowe są zobowią-
zane do przestrzegania tajemnicy staty-
stycznej, a za jej złamanie grożą sankcje 
łącznie z karą pozbawienia wolności do 
lat 5. Dane wynikowe są agregowane, 
tak by nie była możliwa identyfikacja 
poszczególnych osób, ani gospodarstw 
rolnych.

Więcej informacji na temat spisu 
można uzyskać na stronie internetowej 
https://spisrolny.gov.pl/ lub dzwoniąc na 
infolinię GUS: 22 279 99 99.

ROLNIKU! Nie czekaj 
na rachmistrza! Spisz się sam przez 

Internet, 
a możesz otrzymać upominek!

Szczegóły akcji na https://lodz.stat.
gov.pl/rolneupominki

Spiszmy się 
jak na rolników przystało! 

– czyli Powszechny Spis Rolny 2020
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Obowiązek realizacji spisu nakłada na 
państwa członkowskie Unii Europejskiej 
rozporządzenie Parlamentu Europejskie-
go i Rady (UE), jak również wynika on 
z rekomendacji FAO, zawartych w do-
kumencie pn. Światowy program spisów 
rolnych rundy 2020 r. Krajową podstawą 
prawną realizacji spisu rolnego jest usta-
wa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym 
spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1728).

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

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

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

l osoby prawne,
l jednostki organizacyjne niemające 

osobowości prawnej.
Dane zbierane w ramach spisu będą 

dotyczyć m.in.
l cech identyfikacyjno-adresowych 

użytkownika i jego gospodarstwa 
rolnego, 

l sprzedaży i zużycia wytworzonych 
produktów rolnych,

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

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

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

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

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

Rolniku, Twoje dane
są u nas bezpieczne!

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

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

Powszechny Spis Rolny 2020
Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 
2020 r. na terenie całego kraju, według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r. Udział w spisie rolnym 
jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, 
wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.


