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rok temu, na łamach 
listopadowego wydania 
Gminniaka, dzieliłem się 
z Państwem przemyśle-
niami na temat ogarniają-
cej centra handlowe oraz 
media – radio i telewizję 
zaraz po dniu Wszystkich 
Świętych gorączki bożo-
narodzeniowej. Pisałem 
o ozdobach świątecznych, 
czekoladowych mikołajach 
i propozycjach upominków 
czekających na rogu każdej 
sklepowej alejki, a także 
świątecznych piosenkach, 
które mają nie tylko umilić 
nam czas robienia zaku-
pów, ale zachęcić do wło-
żenia do koszyka rzeczy, 
po które z całą pewnością 
nie przyszliśmy.

Za miesiąc przeżywać 
będziemy Boże Narodze-
nie. Niestety nikt z nas 
nie potrafi dziś powie-
dzieć, w jaki sposób. Czy 
będziemy mogli pójść na 
Pasterkę, zobaczyć żłóbek, 
a z bliższą i dalszą rodziną 
podzielić się opłatkiem? 
Pomimo, że ten rok był 
bardzo specyficzny, jak 
podkreślają ekonomiści lo-
ckdown negatywnie odbije 
się na gospodarce świato-
wej, ale i naszej – lokalnej, 
to epidemia koronawirusa 
spowodowała, że doce-
niliśmy kontakt z drugim 
człowiekiem. Po świętach 
wielkanocnych spędzonych 

w gronie najbliższych za-
tęskniliśmy za gwarnymi 
spotkaniami z dalszą rodzi-
ną i przyjaciółmi.

Informacja o szczepion-
ce na COVID-19, która 
już niedługo może trafić 
także do Polski, ucieszyła 
nas wszystkich. Niestety, 
zanim będziemy mieć moż-
liwość zaszczepienia się, 
musimy jeszcze uzbroić 
się w cierpliwość i prze-
strzegać narzuconego przez 
rząd reżimu sanitarnego. 
Zamknięte pozostają szko-
ły podstawowe, w dni po-
wszednie od godz. 10.00 
do 12.00 zakupy mogą 
robić jedynie seniorzy, 
utrudniony jest dostęp do 

wielu instytucji. I choć 
trudności można jeszcze 
długo wymieniać, szansa 
na szczepionkę jest swoi-
stym światełkiem w tunelu. 
Mam nadzieję, że za nie-
długo sprawdzą się słowa 
piosenki grupy Tilt – „… 
jeszcze będzie przepięknie, 
jeszcze będzie normalnie”. 

Tym samym zostawiam 
Państwa z listopadowym 
wydaniem naszego mie-
sięcznika. Wiele relacji 
w nim zawartych wyda-
rzyło się jeszcze przed li-
czącym ponad 25 tysię-
cy szczytem zachorowań 
i wprowadzeniem kolej-
nych restrykcji. Do nie-
dawna miałem nadzieję, 

że na kartach Gminniaka 
zagoszczą informacje ze 
spotkań kulturalnych, jed-
nak koronawirus całkowi-
cie zastopował tę dziedzinę 
życia nie tylko w naszej 
gminie, ale i na całym świe-
cie. Wystarczy wymienić, 
ile długo wyczekiwanych 
premier filmowych i tea-
tralnych, a także koncertów 
zostało przełożonych lub 
odwołanych. 

W czasie oczekiwania 
na Boże Narodzenie życzę 
Państwu spokoju i zdrowia. 
Dziś to ono jest przecież 
najważniejsze.

Pozdrawiam serdecznie
Tomasz Komorowski 

Wójt Gminy Ozorków
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KONKURS

Zamieszczamy przedostatni kupon konkursowy –  
nr 5. Zadaniem czytelników pragnących wziąć udział 
w losowaniu nagród konkursowych jest gromadzenie 
wszystkich sześciu kuponów. Dalsze informacje – za 
miesiąc.

ZAPRASZAMY!

Na wstępie Wójt nawiązał do 
stosowanych zasad bezpieczeń-
stwa w administrowaniu Gminą 
w otaczającej nas rzeczywistości 
związanej z epidemią COVID-19, 
a w konsekwencji o konieczno-
ści kontynuowania przyjętych 
form pracy naszego Urzędu, 
polegających na ograniczaniu 
bezpośrednich relacji mieszkań-
ca z urzędnikiem. W tym celu 
należy korzystać z dostępnych 
środków komunikacji takich jak 
internet, telefon czy tradycyjna 
poczta. Poinformował również 
wszystkich, że organizowanie 
w obecnym czasie cyklicznych 
narad z sołtysami także wiąże się 
z określonym ryzykiem i najbliż-
sza przyszłość w tym względzie 
jest pewną niewiadomą. 

W związku z trwającymi 
ograniczeniami w funkcjonowa-
niu naszego samorządu pojawił 
się wniosek sołtysa i radne-
go pana Jana Rzepkowskiego 
w sprawie dokonania odpowied-
niej korekty w rozliczaniu diety 
sołtysa. Wójt Komorowski wyra-

Narada sołtysów
10 listopada br. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury 
w Leśmierzu zorganizowano kolejną naradę sołtysów, 
a więc przedstawicieli naszych sołectw i Sokolnik-Lasu 
z Wójtem Tomaszem Komorowskim. Wójtowi towarzyszyło 
ścisłe kierownictwo naszego Urzędu, tj. zastępca Wójta 
Marian Lemański i Skarbnik Małgorzata Domańska. 

ził swą aprobatę wobec pomysłu 
sołtysa Rzepkowskiego i nakreślił 
wstępnie drogę jego procedowa-
nia z udziałem naszych radnych, 
aż do wdrożenia nowych zasad 
w życie, najwcześniej w styczniu 
2021r.  

W kolejnym punkcie narady 
Wójt poinformował wszystkich, 
że Gmina jest właśnie po otwar-
ciu oferty przetargowej na wywóz 
śmieci, a jedyna złożona oferta 
opiewa na kwotę (całoroczną) 
2 858 814 zł. Szef gminnego 
samorządu nie ukrywał, że bez 
podwyżek stawek opłat pono-
szonych przez mieszkańców nie 
da się pokryć w całości środkami 
budżetowymi obciążeń za odbiór 
odpadów. To temat na najbliższą 
przyszłość, gdzie Wójt ma rów-
nież zamiar wnioskować o złago-
dzenie podwyżek w przypadku 
rodzin wielodzietnych. 

Podczas narady głosu udzie-
lono pracownikowi Urzędu 
Gminy Ozorków Piotrowi Sa-
wickiemu, który przypomniał 
o trwającym od 1 września do 30 
listopada br. Powszechnym Spi-
sie Rolnym, gdzie w przypadku 
rolników spisujących się przez 
internet nastąpiła i obowiązuje od 
9 listopada br. zmiana, tj. skróce-
nie czasu do 5 dni od pierwszego 
zalogowania się do ostatecznej 
wersji samospisu sporządzonego 
przez rolnika. Należy śledzić do-
stępne na ten temat informacje, by 
niepotrzebnie nie tracić cennego 
czasu rolnika. 

W czasie przeznaczonym 
na dyskusję jako pierwszy głos 

zabrał Przewodniczący Rady 
Osiedla w Sokolnikach-Lesie pan 
Krzysztof Kaliński, który poin-
formował uczestników narady 
o trwającym proteście miesz-
kańców Sokolnik w sprawie od-
bioru odpadów zielonych sprzed 
posesji działkowiczów. W myśl 
obecnie obowiązujących w gmi-
nie zasad – zagospodarowanie 
bioodpadów frakcji zielonej 
należy do posiadaczy działek, co 
w praktyce oznacza wywożenie 
ich do PSZOK-u w Modlnej. 
Z różnych przyczyn dla wielu 
mieszkańców Sokolnik-Lasu jest 
to bardzo poważny problem i na 
znak protestu ustawiono część 
worków z odpadami zielonymi na 
sokolnickim rondzie, a ponadto 
biegli w prawie mieszkańcy tej 
miejscowości organizują – we-
dług wypowiedzi pana Kaliń-
skiego – spór prawny z naszym 
Urzędem w wyżej przedstawio-
nym temacie. Pan przewodni-
czący Kaliński zasygnalizował 
również istnienie znacznych 
dysproporcji w ponoszeniu opłat 
śmieciowych pomiędzy stałymi 
mieszkańcami Sokolnik-Lasu 
a tzw. działkowiczami uiszcza-
jącymi rocznie należność ok. 200 
zł. Do wypowiedzi Przewodni-
czącego Rady Osiedla odniósł 
się Wójt Tomasz Komorowski, 
który przypomniał o wysokich 
kosztach wywozu odpadów zielo-
nych, a następnie o bardzo dobrej 
kalkulacji tego zadania poprzez 
PSZOK, natomiast w kwestii ko-
rzystnej sytuacji działkowiczów 
w ponoszeniu opłat śmieciowych 

Wójt nadmienił, że do tej pory 
nie wpłynął do Urzędu Gminy 
Ozorków oficjalny wniosek Rady 
Osiedla o wyłączenie z systemu 
śmieciowego tzw. działek letni-
skowych. W uzupełnieniu tego 
tematu należy dodać, że radni 
z Sokolnik-Lasu pani Barbara 
Kozłowska i pan Waldemar 
Szcześniak podjęli działania, by 
pod obrady gminnego samorządu 
wprowadzić projekty uchwał 
zmieniających zasady odbioru 
bioodpadów frakcji zielonej 
z terenu naszej gminy, lecz przed-
stawiony wniosek nie uzyskał 
poparcia większości radnych 
gminy Ozorków.

W dalszej części narady obec-
ni sołtysi zapoznawali bądź też 
przypominali władzom naszej 
gminy o istniejących problemach 
na zawiadywanym przez nich 
terenie, jakie w najbliższym 
czasie należy rozwiązać. Są to 
oczywiście zagadnienia mniejszej 
wagi finansowej niż np. odpady 
zielone, ale również ważne dla 
lokalnych społeczności naszej 
gminy. Na pierwszym planie 
są – drogownictwo i oświetlenie 
uliczne, a więc remonty szlaków 
drogowych oraz montaż nowych 
i konserwacja istniejących lamp 
oświetleniowych. W przypadku 
oświetlenia ulicznego sporo nam 
psoci piękna przyroda, gdzie ros-
nące gałęzie drzew – niechcący – 
zasłaniają strumień światła. Ulga 
przychodzi w okresie jesienno-
-zimowym, gdy liście opadają 
z drzew.                               

   Pao
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W dobie koronawirusa 
priorytetem jest dbałość o do-
brą jakość powietrza i obni-
żenie zagrożeń związanych 
z chorobotwórczymi zaraz-
kami – bakteriami i wirusa-
mi. Bezpieczeństwo dzieci 
i dbałość o ich zdrowie jest 
dla nas zawsze na pierwszym 
miejscu. 

Po zakupie sprzętu prze-
prowadzono ozonowanie we 

wszystkich pomieszczeniach 
przedszkola, przede wszyst-
kim w salach zabaw dzieci 
i szatni, w której dzieci zosta-
wiają swoje wierzchnie ubra-
nia. Systematyczne ozono-
wanie sprawi, że przedszkole 
będzie miejscem wolnym od 
zarazków.

Anna Pruchniewska
Dyrektor Gminnego 

Przedszkola w Leśmierzu

Dla powietrza wolnego od bakterii i wirusów
W październiku br. w związku z rozwijającą się 
pandemią Sars-CoV-2 Gminne Przedszkole w Leśmierzu 
zakupiło generator ozonu. Ozonatory, jak sama ich 
nazwa wskazuje, wytwarzają ozon, który ma silne 
właściwości dezynfekujące i nie pozostawia po sobie 
półproduktów, które są toksyczne. 
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W ramach postepowania 
przetargowego, ofertę złożyła 
tylko jedna firma, niezmiennie 
już od kilku lat PreZero, któ-
rej wartość opiewa na kwotę 
2 858 814 zł. Zgodnie z nowe-
lizacją ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gmi-
nach, wartość oferty jest od-
niesiona do prognozowanych 
ilości odpadów wytwarzanych 
w ciągu roku, których to ilość 
na podstawie sprawozdań 
i szacunków określono na 
2 440 ton rocznie. 

Obecnie trwa procedura 
oceny oferty. Sprawa jest 
o tyle trudna i istotna, że 
obecne opłaty ustanowione 
uchwałami Rady Gminy po-
zwalają na zebranie środków 
w kwocie ok. 2 000 000 zł 
rocznie, stąd dla rozstrzygnię-
cia przetargu konieczne jest 
podjęcie decyzji, w jaki spo-
sób zabezpieczyć odpowied-
nią ich ilość, aby możliwe było 
zawarcie umowy na warun-
kach ofertowych. W obecnej 
trudnej sytuacji ekonomicznej 

spowodowanej niezależnymi 
od gminy przyczynami, brak 
jest możliwości dopłacania 
z budżetu tak dużych kwot do 
kosztów odbioru odpadów.

Brak stosownych decyzji 
Rady Gminy, które pozwolą 
określić możliwość sfinan-
sowania umowy, spowoduje 
konieczność powtórzenia 
przetargu. Uważam, że takie 
rozwiązanie nie przyniesie 
jednak nic dobrego. Samo 
powtórzenie przetargu nie 
spowoduje zwiększenia środ-
ków, natomiast w obecnej 
sytuacji rynkowej, kiedy nie 
występuje konkurencja, trud-
no liczyć na to, że ktoś złoży 
niższą ofertę.

Zapewne czeka nas od 
nowego roku podwyżka sta-
wek opłat za odpady. Nale-

fo
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Otwarto przetarg na odbiór odpadów
W dniu 30 października została otworzona oferta na 
odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy 
Ozorków na kolejny rok. Przetarg został przygotowany 
na podstawie obowiązującego prawa i zgodnie 
z zasadami, które obowiązują w naszej gminie od 
lipca 2020 r.

ży mieć tutaj świadomość, 
że pomimo spodziewanego 
wzrostu stawek, nadal Gmi-
na Ozorków będzie musiała 
dopłacać do całości kosztów 
odbioru i zagospodarowania 
odpadów z gminnego budżetu 
z innych źródeł finansowania, 
np. z Waszych podatków, 
które bardziej powinny służyć 
działaniom rozwojowym gmi-
ny niż na pokrywanie kosztów 
(niezależnych od nas). 

Niemniej jako samorząd 
musimy realizować ustawowe 
obowiązki w zakresie odbioru 
i zagospodarowania odpadów, 
w sposób określony w prze-
pisach nadrzędnych, bez re-
alnego wpływu na koszty 
funkcjonowania systemu.

Tomasz Komorowski  
Wójt Gminy Ozorków
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XXXII sesja Rady 
Gminy Ozorków

Pierwsza z sześciu podjętych na paź-
dziernikowej sesji Rady Gminy Ozorków 
uchwał dotyczyła przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla działek ewi-
dencyjnych nr 452/10 i 453/12 w obrębie 
Modlna. W obowiązującym miejscowym 

Echa minionych sesji
Za nami dwa posiedzenia radnych Gminy Ozorków – pierwsze z nich 
miało miejsce w ostatni czwartek października, natomiast nadzwyczajna 
sesja Rady Gminy Ozorków odbyła się 5 listopada. Obydwa posiedzenia 
ze względu na rosnącą liczbę zakażonych COVID-19 miały miejsce w sali 
Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu, by zapewnić zarządowi Gminy 
Ozorków i radnym maksymalne warunki bezpieczeństwa.

planie zagospodarowania przestrzennego 
z 2003 r. ww. działki wskazane są jako 
teren leśny, co nie odpowiada polityce 
przestrzennej Gminy Ozorków zawartej 
w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Ozorków z 2015 r. oraz oczekiwaniom 
właścicieli nieruchomości planujących 
realizację zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usługowej na przedmio-
towym obszarze. 

Drugi z przyjętych aktów prawnych 
związany był z obniżeniem ceny skupu 
żyta przyjmowanej jako podstawa do 
obliczenia podatku rolnego na 2021 rok 
na obszarze Gminy Ozorków. Zgodnie 
z powyższym obniżono cenę skupu żyta 
z kwoty 58,55 zł do kwoty 52,00 zł za 1 dt. 

Następnie radni podjęli uchwałę 
w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na terenie 
Gminy Ozorków. Ich wysokość przed-
stawiona została w tabeli nr 1.

Kolejna z uchwał dotyczyła rozpatrze-
nia skargi na działalność Wójta Gminy 
Ozorków. Skarga z dn. 9 października 
br. na działalność Wójta Gminy Ozorków 
związana była z nienależytym wykony-
waniem zadań służbowych. Skarga jest 
efektem odpowiedzi udzielonej przez 
Wójta Gminy Ozorków na wcześniej 
złożoną skargę na Przewodniczącego 
Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie 
Ozorków ds. przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. (Zespół Interdyscyplinarny 
realizuje zadania i cele określone w prze-
pisach ustawy o przeciwdziałaniu prze-
mocy w rodzinie oraz Rozporządzeniu 
Rady Ministrów w sprawie procedury 
„Niebieskiej Karty”).

Z uwagi na fakt, że do procedury 
niebieskiej karty nie mają zastosowania 
przepisy kodeksu postępowania admini-
stracyjnego, nie było podstaw prawnych 
do przekazania skierowanego do Wójta 
Gminy Ozorków ponaglenia. Tym samym 
zarzuty zawarte w skardze na Wójta Gmi-
ny Ozorków w zakresie nienależytego 
wykonywania zadań służbowych nie 
mają racji bytu. Na posiedzeniu w dniu 
27 października br. Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Gminy Ozor-
ków, po wnikliwym rozpoznaniu sprawy, 
wnioskowała do Rady Gminy Ozorków 
o uznanie skargi za bezzasadną. 

Dwie ostatnie uchwały podjęte na paź-
dziernikowej sesji miały charakter oko-
łobudżetowy. Pierwsza z nich dotyczyła 
uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 
rok 2020. W jej wyniku dokonano zmian 
w planie wydatków, Wykazie zadań ma-
jątkowych oraz wysokości wydatków na 
poszczególne zadania na 2020 rok, Wy-
kazie planowanych rezerw, a także Planie 
dochodów i wydatków wydzielonych 
rachunków dochodów jednostek budże-
towych Gminy Ozorków prowadzących 
działalność na podstawie ustawy prawo 
oświatowe na 2020 rok.

W myśl podjętej uchwały m.in. 
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Wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ozorków 
obowiązująca od 1 stycznia 2021 roku

Podatek 
od gruntów:

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,99 zł od 1 m2 
powierzchni

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi 
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

4,85 zł od 1 ha
 powierzchni

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

0,50 zł od 1 m2 
powierzchni

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie 
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach dla których 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod 
zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym 
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie 
tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie 
nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

3,08 zł od 1 m2 
powierzchni

Podatek 
od budynków 
lub ich części:

mieszkalnych*
*z wyjątkiem mieszkalnych – położonych w siedliskach gospodarstw rolnych 
– 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

0,82 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

24,84 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siewnym 

11,62 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,90 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego*
* z wyjątkiem:
– budynków letniskowych – 8,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
– garaży wolnostojących, komórek – 6,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

8,37 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej

Podatek 
od budowli

2% ich wartości określonej 
na podstawie art. 4 ust. 
1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy 

o podatkach 
i opłatach lokalnych

Tab. nr 1. Wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ozorków obowiązująca od 1 stycznia 2021 roku

utworzono zadania inwestycyjne: mo-
dernizacja mostu na drodze gminnej 
120104E w Solcy Wielkiej, utwardzenie 
powierzchni gruntu na działkach nr 20/20 
oraz 24/5 w Leśmierzu, modernizacja 
budynku komunalnego w Cedrowicach-
-Parceli 13/3, zwiększono wydatki dot. 
zadania pn. Termomodernizacja budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy 
Wielkiej, a także dokonano zwiększenia 
dochodów i wydatków rachunku wy-
dzielonego na podstawie ustawy prawo 
oświatowe w Szkole Podstawowej im. S. 
Jachowicza w Leśmierzu.

Ostatni akt prawny związany był 
z przyjęciem uchwały zmieniającej 
wieloletnią prognozę finansową Gminy 
Ozorków na lata 2020-2033. 

XXXIII sesja Rady
Gminy Ozorków

Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady 
Gminy Ozorków, radni pochylili się nad 
projektami dwóch uchwał budżetowych. 

Pierwsza z nich miała charakter 
zmieniający tegoroczny budżet Gminy 
Ozorków. Zmian dokonano w planie 
wydatków, wykazie zadań majątko-
wych (inwestycyjnych) oraz w wykazie 
planowanych dotacji z budżetu Gminy 
Ozorków dla podmiotów należących 
i nienależących do sektora finansów 
publicznych. Zgodnie z jej zapisami 
m.in. zwiększono środki finansowe na 
modernizację drogi gminnej nr 120102E 

w Małachowicach oraz zabezpieczono 
fundusze na modernizację nawierzchni 
mostu w Muchówce.

Powyższe zmiany w budżecie Gminy 
wiązały się z koniecznością przyjęcia 
uchwały zmieniającej wieloletnią pro-
gnozę finansową Gminy Ozorków na lata 
2020-2033, która była drugim i zarazem 
ostatnim punktem obrad.

*     *     *
Szczegółowy wykaz uchwał oraz 

ich treść dostępne są na stronie Biu-
letynu Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Ozorków, a przebieg obrad jest 
nagrywany i publikowany w BIP w za-
kładce: Rada Gminy/Nagrania i wyniki 
głosowań. 

/Red./
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Całe popołudnie tylko dla bliskich do 
niedawna wydawało się niemal luksusem. 
Odebrać dziecko ze szkoły, zawieźć na 
zajęcia dodatkowe, zdążyć zrobić zakupy 
na kolację i jeszcze przygotować strój 
na przedstawienie – brzmi znajomo? 
Pomyśl, że teraz możesz na chwilę za-
pomnieć o bieganinie i presji czasu. To 
szansa wzmocnienie więzi. Zdaniem 
ekspertów dobre relacje w rodzinie 
skutecznie chronią młodych ludzi przed 
sięganiem po używki i podejmowaniem 
innych ryzykownych zachowań. Jak efek-
tywnie wykorzystać czas izolacji?

– Początkowo byłam przerażona – nie 
kryje Marta, mama dwóch córek. – Ja 
i mąż w trybie pracy zdalnej, dzieci na 
zdalnych lekcjach, do tego kot i nasze 54 
metry kwadratowe. Początki były trud-
ne, bo musieliśmy zorganizować sobie 
życie w nowej rzeczywistości – wyjaśnia 
40-latka. W kuchni powstało więc „biuro” 
męża. Marta urządziła sobie miejsce pra-
cy w sypialni. Córki podzieliły się tak, że 
jedna uczy się w ich wspólnym pokoju, 
druga – w salonie. Na szczęście na czas 
pandemii małżeństwo dostało do domu 
służbowe laptopy – odpadł więc problem 
walki o jeden domowy komputer, którym 
dzielić muszą się tylko dziewczynki.

– Po kilku dniach frustracji udało nam 
się zapanować nad chaosem i zaczęliśmy 
znajdywać plusy sytuacji. Mamy dla 
siebie mnóstwo czasu – odpadają do-
jazdy i poranne „zbieranie się” z domu, 
więc wstajemy ponad godzinę później. 
Jemy niespiesznie śniadanie, a później 
każdy oddaje się swoim obowiązkom. 
Po południu robimy wspólnie obiad, 
później wymyślamy sposoby na nudę. 
Mam wrażenie, że bardzo się do siebie 
zbliżyliśmy – mówi Marta. Dodaje, że 
po niemal dwóch miesiącach izolacji jej 
relacja ze starszą córką Olą (14 lat) jest 
wyjątkowo dobra, choć pierwsze dni 
pełne były pyskówek, które kończyły 
się trzaśnięciem drzwiami lub groźbami 
w stylu „wyjdę do Dominiki i nic mi nie 
zrobisz!”. Obie odbyły kilka poważnych 
rozmów, podczas których matka wyjaś-
niła swoje oczekiwania i oswoiła córkę 
z nową sytuacją.

Dobre relacje wypracowane obecnie 

mogą zaprocentować w przyszłości. – 
Jeżeli między rodzicami a dzieckiem 
panują bardzo dobre stosunki, oparte na 
zaufaniu, wzajemnym poszanowaniu oraz 
autorytecie i dziecko wie, jakich zacho-
wań oczekują od  niego rodzice, wówczas 
stanowi to bardzo silny fundament do 
podejmowania decyzji chroniących i nie-
ulegania presji rówieśniczej – wyjaśnia 
Jolanta Terlikowska, kierownik Działu do 
Spraw Rodziny i Młodzieży Państwowej 
Agencji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

Sytuacja izolacji może być więc szan-
są na stworzenie silnej „bariery”, która po 
powrocie do normalności będzie chronić 
młodych ludzi przed podejmowaniem nie-
właściwych kroków. Warto wykorzystać 
dodatkowy czas na nawiązanie dobrego 
kontaktu z dziećmi. Aby poradzić sobie 
w obecnej sytuacji, można skorzystać 
z poniższych porad. 

Zachowanie równowagi dnia – waż-
ny jest elastyczny, ale spójny plan

Zamknięcie szkół, praca zdalna i lek-
cje on-line zapewne wywróciły wasze 
codzienne rytuały do góry nogami. Jak 
nad tym zapanować, by czas nie przecie-
kał przez palce?
l Ustalcie godzinę pobudki i stałe pory 

posiłków.
l Zaplanujcie harmonogram dni robo-

czych dla dorosłych i dzieci. Weźcie 
pod uwagę obowiązki, ale także czas 
wolny. Dzieci czują się bezpieczniej 
i są bardziej posłuszne, kiedy znają 
jasne reguły. Ustalcie np., że nauka 
i praca kończą się o 17. Od tej godzi-
ny skupiacie się na przyjemnościach 
i wspólnym wykonywaniu obowiąz-
ków domowych.

l Ustalcie odrębny plan na weekendy. 
Nawet bez wychodzenia z domu 
sobota i niedziela powinny czymś się 
wyróżniać. Pośpijcie dłużej, pozwól-
cie sobie na chodzenie w piżamach 
do obiadu, zaplanujcie popołudnie 
z filmami albo grami planszowymi.

l Zaangażujcie starsze dzieci w przygo-
towywanie planu – młody człowiek 
chętniej postępuje według zasad, które 
sam współtworzył.

l Weźcie pod uwagę aktywność. Może 

to być wspólny spacer, ale ćwiczyć 
da się także bez wychodzenia z domu. 
Zaplanujcie np. skoki na skakance, 
wspólne robienie pajacyków czy przy-
siadów, trening online z instruktorem 
albo tańce przy ulubionej muzyce. 
Ruch pomaga dzieciom rozładować 
emocje i uwolnić pokłady energii, 
która obecnie bywa skumulowana.
Gdy dziecko pyta o koronawirusa
Krok 1: ustal, co syn czy córka już 

wie.
Krok 2: nie ukrywaj trudnych faktów, 

ale dostosuj przekaz do wieku.
Krok 3: nie kłam. Jeśli czegoś nie 

wiesz, sprawdź na wiarygodnych stro-
nach, nim udzielisz odpowiedzi.

Krok 4: wspieraj. Mów dziecku, że 
robicie wszystko, by wspólnie się chronić, 
przestrzegacie zasad, staracie się minima-
lizować ryzyko.

Krok 5: pociesz. Powiedz dziecku, że 
wirus jest groźny, ale może zupełnie nie 
dotknąć Waszej rodziny. Potrenujcie na 
koniec solidne mycie rąk, przećwiczcie 
zakładanie masek – tak, aby zakończenie 
rozmowy było pozytywne.

Chwal i wymagaj
l Mów precyzyjnie, czego oczekujesz 

i używaj pozytywnego języka.
l Zamiast: „nie rób ciągle bałaganu”, 

lepiej powiedz: „pozbieraj, proszę, 
klocki z dywanu”

l Panuj nad sobą.
l Mówiąc do dziecka, użyj jego imienia. 

Mów spokojnie i nie krzycz – złe emo-
cje napędzają negatywnie obie strony.

l Doceniaj.
l Zauważaj, gdy dziecko zrobi coś 

dobrze albo pomoże z własnej inicja-
tywy.

l Zadbaj o relacje zewnętrzne.
l Dzwoń do babć, dziadków i organi-

zujcie wspólne rozmowy. Pomagaj 
starszemu dziecku połączyć się przez 
internet z przyjaciółmi, proponuj wi-
deorozmowy etc. Kontakt z osobami 
spoza środowiska domowego jest 
bardzo ważny i działa odświeżająco.

Źródło: materiały opracowane przez In-
stytut Łukasiewicza na zlecenie Państwowej 
Agencji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych

Izolacja może być szansą. Jak budować 
dobre relacje z dziećmi podczas pandemii?
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Celem konkursu było: podejmowa-
nie kreatywnych działań i rozwijanie 
zdolności literackich, propagowanie 
bibliotek i czytelnictwa, doskonalenie 

mowy ojczystej poprzez własny proces 
twórczy, a także wyrabianie nawyku 
dbałości o kulturę języka na różnych 
poziomach: ortograficznym, interpunk-

Konkurs literacki pt. 
„Wakacyjne wspomnienia”
23 października 2020 r. ogłoszono wyniki konkursu literackiego pt. 
„Wakacyjne wspomnienia” zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Leśmierzu.

cyjnym, leksykalnym i składniowym.
Uczestnikami były dzieci w wieku 

8-15 lat. Zadaniem uczestnika było na-
pisanie opowiadania, którego głównym 
tematem były wakacje i związane z nimi 
przygody, przeżycia oraz zawieranie 
nowych przyjaźni.

Laureatami konkursu zostały: 
l kategoria wiekowa 8-11 lat: Bugno 

Faustyna 
l kategoria wiekowa 12-15 lat: Wal-

czak Wiktoria
Nagrodzone prace są zamieszczone 

na stronie internetowej biblioteki: www.
bibliotekalesmierz.eu. 

Barbara Manista  
Kierownik Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Leśmierzu

Bugno Faustyna

Walczak Wiktoria

Trudno wyrokować co bardziej miało 
wpływ na wypadek młodego kierowcy, 
czy piekielne moce głodne ofiary brawu-

rowej jazdy czy też piekielna moc silnika 
motocykla, która uniemożliwiła wyjście 
z łuku na prostą. 

Tę tajemnicę zabrał młody człowiek 
do grobu, bo wystarczy popatrzeć na 
różne wyścigi motocyklowe, gdzie nam 
ciarki po plecach przechodzą, a motocy-
klista pokonuje o wiele bardziej trudny 
tor i jedzie dalej. 

Tak czy owak, my kierowcy – miejmy 
się na baczności, by droga w Helenowie 
nie stała się miejscem kolejnego nie-
szczęścia. To ostrzeżenie jest zbyt „kosz-
towne”, bo młodzieniec stracił życie na 
całkiem niezłej drodze. Nie gdybając już 
więcej – stosujmy się tam dla pewności 
do znanej wszystkim kierowcom zasady 
– „noga z gazu”. 

Ostrzeżenie dla kierowców
Wbrew pozorom, łagodny łuk drogi 708 w Helenowie nie jest tak bezpieczny 
jak pięknie wygląda. O tragicznych wypadkach w tym miejscu nie słychać, 
ale 25 października br. ten fragment drogi wojewódzkiej okazał się bardzo 
nieszczęśliwy dla młodzieńca z Ozorkowa jadącego tamtędy swoim motocyklem. 

Pao



www.ug-ozorkow.pl

11

Gminniak

1. zgodnie z ustawą o drogach publicz-
nych budowa lub przebudowa oraz 
utrzymanie zjazdów łącznie ze znaj-
dującymi się pod nimi przepustami, 
należy do obowiązków właścicieli lub 
użytkowników gruntów przyległych 
do drogi; oznacza to, że czyszczenie 
lub wymiana rur przepustu na zjeździe 
w celu zapewnienia drożności należy 
do właściciela lub użytkownika grun-
tów przyległych do drogi;

2. rowy przydrożne są przeznaczone 
tylko i wyłącznie do odprowadzania 
wód opadowych z pasa drogowego, 
dlatego też są to rowy niejednokrotnie 
odparowujące;

3. do odprowadzenia nadmiaru wód 
opadowych i gruntowych z posesji 
służą urządzenia melioracyjne, które 
należy wykonać własnym staraniem 
i na własny koszt.
Prosimy o dokonanie przeglądu prze-

pustów pod zjazdami na swoje działki. 
Pomimo drożnych rowów, w niektórych 
miejscach odwodnienie nie jest spraw-
ne przez w pełni zamulone przepusty. 
Dodatkowo bardzo często zdarza się, że 
średnica przepustu jest zbyt mała, co nie 
tylko utrudnia sprawny spływ wody, ale 
powoduje szybkie i łatwe zatykanie się 
przepustów.

Apelujemy także do wszystkich właś-
cicieli, użytkowników oraz zarządców 
gruntów i nieruchomości, na których 
usytuowane są urządzenia melioracji 
wodnych szczegółowych m.in. rowy 
i urządzenia drenarskie, o obowiązku 
ich konserwacji i bieżącego utrzymania 
w stanie umożliwiającym swobodny 
przepływ wód. Obowiązki te reguluje 
ustawa – Prawo wodne. Rowy stanowią 
ciąg sieci odwodnieniowej, a brak ich 
należytego utrzymania powoduje zagro-
żenie powodziowe. 

Konserwacja urządzeń melioracyj-
nych powinna być dokonywana na całej 

długości. Częściowa konserwacja odcin-
ka rowu melioracyjnego nie spowoduje 
swobodnego odpływu wód, gdy dolny 
odcinek nie będzie zapewniał dalszego 
odpływu. Prace konserwacyjne powinny 
być prowadzone każdego roku w okresie 
wiosennym i jesiennym. 

Prace te polegać powinny co najmniej 
na:
– wykaszaniu roślinności ze skarp i dna 

rowu;
– wycince drzew i krzewów ze skarp 

i dna rowów;
– wybieraniu namułu z dna rowów oraz 

usuwaniu zatorów;
– naprawie uszkodzonych skarp i dna 

rowów;
– ochronie rowów przed pasącymi się 

zwierzętami;
– odmulaniu studzienek drenarskich 

i ich naprawie;
– bieżącej naprawie wylotów drenar-

skich.

Problemem są nie tylko zamulone 
i zarośnięte rowy melioracyjne, ale rów-
nież celowe ich niszczenie, zasypywanie 
i zaśmiecanie.  

Apelujemy o pilne podjęcie działań 
w tym zakresie, mając na uwadze dobro 
swoje, ale także dobro innych właścicieli 
nieruchomości przylegających. Zanie-
dbania w tym zakresie powodują bardzo 
często niepotrzebne zdenerwowanie, 
szukanie winnych, ale przede wszystkim 
szkody w uprawach. 

Bieżące utrzymywanie rowów me-
lioracyjnych zapewni ochronę gruntów 
rolnych przed degradacją. Przypominamy 
również, że w sytuacji, gdy obowiązki 
związane z utrzymaniem urządzeń me-
lioracji wodnych szczegółowych nie są 
wykonywane przez właścicieli gruntów, 
wówczas organ właściwy do wydania 
pozwolenia wodnoprawnego – Państwo-
we Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
– w drodze decyzji, może ustalić szcze-
gółowe zakresy i terminy wykonywania 
tego obowiązku.

Referat Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa 

Urzędu Gminy Ozorków 

fo
to

: 
in
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Utrzymywanie zjazdów i przepustów 
oraz rowów melioracyjnych
W związku z intensywnymi i gwałtownymi w ostatnim czasie opadami 
deszczu, które spowodowały w wielu miejscach na terenie naszej 
gminy lokalne zastoiska i rozlewiska wody opadowej, przypominamy 
o obowiązkach ciążących na właścicielach nieruchomości w zakresie:
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Fundacja DKMS po raz kolejny 
organizuje akcję rejestracji poten-
cjalnych Dawców komórek macie-
rzystych krwi i szpiku na terenie 
Ozorkowa i okolic. Tym razem 
w nowych warunkach, ponieważ 
ze względu na Covid-19 większość 
działań  przenosimy do internetu. 
Mieszkańcy Ozorkowa wielokrotnie 
okazali solidarność z osobami cho-
rymi na nowotwory krwi tłumnie 
rejestrując się w bazie potencjal-
nych Dawców Szpiku.

„Mieszkańcy Ozorkowa  wie-
lokrotnie pokazali, że są gotowi 
wspierać osoby chore na nowotwory 
krwi . Dotychczas w Ozorkowie  za-
rejestrowało się 646 potencjalnych 
Dawców  – mówi Kamil Stachowicz 
Koordynator ds. Rekrutacji Dawców 
Fundacji DKMS – znowu wracamy 
do Ozorkowa. Tym razem bohaterem 
akcji jest 43-letnia Justyna, mama 
dwójki dorastających dzieci oraz 
żona,  to właśnie dla nich Justyna 
dzielnie walczy z chorobą.

Poniżej przedstawiamy historię 
Justyny:

Mam na imię Justyna i mam 43 lata. 
Wraz z mężem  Mirosławem oraz dzieć-
mi – Weroniką i Julianem mieszkamy 
w Ozorkowie, skąd pochodzi większość 
naszej rodziny i przyjaciół. Dotych-
czas pracowałam w Urzędzie Miasta 
w Ozorkowie, jednak w lutym 2019 r. 
kilka rzeczy uległo zmianie. Podczas 
rutynowych badań krwi okazało się, że 
moje wyniki dalece odbiegają od nor-
my. Byłam przekonana, że to jakaś po-
myłka... niestety bardzo szybko okazało 
się inaczej. Diagnoza była druzgocąca 
– przewlekła białaczka szpikowa. 

Początkowo lekarze uspokajali 
mnie, że z tym typem białaczki można 
żyć. Wystarczy dbać o siebie i przyj-
mować leki, jednak okazało się, że mój 
organizm jest oporny na leki i koniecz-
ny będzie przeszczep szpiku. Moim 
główny celem jest powrót do zdrowia 

i „normalnego” życia. Mam wokół 
siebie bardzo dobrych ludzi dlatego 
wiem, że będzie dobrze. Chcę razem 
z moim mężem patrzeć jak moje dzie-
ci dorastają, chcę je wspierać i być 
z nimi, a w niedalekiej przyszłości 
zaadoptować psa ze schroniska. 

Ale do tego wszystkiego będę 
potrzebowała Twojego wsparcia. 
Nie tylko ja, ale i Inni chorzy tego 
potrzebują. Dlatego proszę Cię, stań 
na wysokości zadania, zarejestruj 
się i zostań Dawcą szpiku. To nic nie 
boli, nic nie kosztuje, a może uratować 
komuś życie!

Magdalena, przyjaciółka Justy-
ny, główna inicjatorka akcji mówi: 
„O chorobie Justyny wiem od same-
go początku. Wierzyłam głęboko, że 
leki pomogą. Niestety nie zadziałały. 
Kiedy dowiedziałam się, że brat Ju-
styny jest bliźniakiem genetycznym 
bardzo się ucieszyłam. Powtarzałam 
Justynie – będzie dobrze, zobacz jakie 
masz szczęście – Mariusz da Ci nowe 
życie. Jednak ze względów medycz-
nych okazało się, że nie może zostać 
Dawcą. Więc postanowiłam działać. 
Natychmiast zwróciłam się o pomoc 
dla Justyny na moim profilu na FB. 
Następnie zgłosiłam się do Fundacji 
DKMS, żeby zorganizować Dzień 
Dawcy Szpiku. Nie zwątpiłam ani 
chwili. UDA SIĘ!!! MUSI! Zgłasza się 
do mnie już sporo ludzi Aniołów chęt-
nych nieść pomoc. Ale tych ANIOŁÓW 
potrzebujemy więcej. Więc nie zwlekaj 
– zarejestruj się już dziś w Bazie Daw-
ców Szpiku – Dla Justyny i dla Innych 
chorych! Możesz dać komuś drugie 
życie. Nie ma rzeczy niemożliwych, 
dobro wraca ze zdwojoną siłą!

Są dwie metody pobrania 
materiału genetycznego 

do przeszczepienia

Pobranie komórek macierzystych 
z krwi obwodowej

(85% wszystkich pobrań)

Pobranie szpiku z talerza 
kości biodrowej  

(15% wszystkich pobrań)

Rejestracja jest bardzo prosta, 
wystarczy kliknąć w link: 

https://www.dkms.pl/pl/pomoz-
justynie

i zamówić pakiet rejestracyjny do 
domu. Gdy pakiet przyjdzie pocztą, 
należy postępować zgodnie z załą-
czoną instrukcją – pobrać wymaz 
z wewnętrznej strony policzka na trzy 
pałeczki oraz uzupełnić i podpisać 
formularz. Pakiet należy odesłać do 
Fundacji DKMS. Rejestracja jest cał-
kowicie bezpłatna, a pakiet wystarczy 
wrzucić do skrzynki pocztowej wy-
korzystując kopertę zwrotną. Ważne, 
aby była to świadoma decyzja. 

Ponadto każdy, kto chce się za-
rejestrować jako potencjalny Dawca 
szpiku ma możliwość zamówienia 
tzw. „Zestawu na 5!” zawierającego 
10 pakietów rejestracyjnych, który 
umożliwia zarejestrowanie znajomych 
i rodziny. Wystarczy tylko wysłać 
mail na  adres kamil.stachowicz@
dkms.pl z dopiskiem „Pomóż Justynie  
i Innym!”, w treści maila wpisując 
imię i nazwisko oraz  telefon kontak-
towy. W ciągu dwóch dni roboczych 
skontaktuje się koordynator, który 
opowie o szczegółach. Im więcej zare-
jestrowanych potencjalnych Dawców 
szpiku w bazach, tym więcej szans na 
życie dla Pacjentów takich jak Justyna.

Na oddziałach hematologicznych 
są tysiące osób, które zmagają się 

Ozorków kontra białaczka 
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z nowotworem krwi. Szacuje się,  że 
w Polsce co 40 minut ktoś słyszy taką 
diagnozę, co daje ponad 13 000 osób 
rocznie. Blisko 700 Pacjentów kwa-
lifikowanych jest do przeszczepienia 
szpiku od Dawcy niespokrewnionego. 
Wszystkie te osoby potrzebują Two-
jej pomocy!

– Pomóż Justynie i Innym!

Kto może zostać potencjalnym Dawcą szpiku?

„Kiedy dowiedziałam się o cho-
robie Justyny po prostu ścięło mnie 
z nóg. Długo nie mogłam uwierzyć, że 
Juta aktywna, pełna energii dziewczy-
na boryka się z białaczką.  W głowie 
kłębiło mi się wiele myśli,  lecz jedna 
była silna – musimy działać . Dla-
tego dołączyłam do armii wielkich 

serc, by znaleźć dla Juty bliźniaka 
genetycznego. Zarejestruj się w bazie 
Dawców szpiku! Pozwól jej i Innym 
wygrać wyścig z czasem – stawką jest 
ŻYCIE!” – mówi Joanna, koleżanka 
Justyny i współorganizatorka akcji.

Misją Fundacji DKMS jest znale-
zienie Dawcy dla każdego Pacjenta 
na świecie potrzebującego prze-
szczepienia komórek macierzystych. 
Fundacja działa w Polsce od 2008 
roku jako Ośrodek Dawców Szpiku 
w oparciu o decyzję Ministra Zdro-
wia oraz niezależna organizacja po-
żytku publicznego wpisana do KRS 
0000318602. To największy Ośrodek 
Dawców Szpiku w Polsce, w którym 
zarejestrowanych jest ponad 1,67 mln 
(czerwiec 2020), spośród których 8 
100 osób (czerwiec  2020) oddały 
swoje krwiotwórcze komórki macie-
rzyste lub szpik Pacjentom zarówno 
w Polsce, jak i na świecie, dając im 
tym samym drugą szansę na życie.

Kontakt:

Kamil Stachowicz 
– Fundacja DKMS, e-mail: 

Kamil.Stachowicz@dkms.pl, 
tel.: +48 22 882 95 55
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Książka opowiada o przygodach 
czwórki przyjaciół, opisanych w czterech 
porach roku. Dzieci przeżywają ze sobą 
zarówno te dobre, jak i gorsze chwile, tym 
samym umacniając swoją przyjaźń.

Pomysł ten powstał i został zrealizo-
wany na zajęciach projektowych w szkole 
w ramach realizacji programu „Rozwój 
kompetencji kluczowych” współfinan-
sowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Dziewczyny same 
napisały tekst i stworzyły oprawę graficz-
ną wykonując samodzielnie przepiękne, 
barwne ilustracje nawiązujące do treści 
książki. Kosztowało to wiele wysiłku 
i pracy, ale przede wszystkim ogromnej 
satysfakcji, i mimo przerwy spowodowanej 
nauką zdalną nie poddały się i kontynuo-
wały projekt we wrześniu.

W październiku uczennice ukończyły 
swoją pracę i dzięki pomocy finansowej 
Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej 
w Leśmierzu książki zostały wydrukowane 
w Pracowni Sztuk Plastycznych w Toruniu. 
Pokazowy egzemplarz książki dostępny 
jest w bibliotece szkolnej w Leśmierzu.  
– Mamy nadzieję, że nasza pierwsza książ-
ka okaże się inspiracją dla wielu uczniów 
i tym samym przyniesie tak wielką radość, 
jak nam, czego życzymy z całego serca – 
mówią autorki.

Szkoła Podstawowa w Leśmierzu

Debiutujące 
autorki 
z Leśmierza
Przez ostatni rok uczennice klasy 7 
ze Szkoły Podstawowej w Leśmierzu 
– Daria Banaszewska, Gabriela 
Banaszewska, Maria Chałupnik, 
Natalia Janczak, Kinga Kowalczyk 
oraz Wiktoria Kupis, pod czujnym 
okiem Katarzyny Modlińskiej – 
nauczycielki języka niemieckiego, 
wspólnymi siłami zadebiutowały 
w roli autorek książki w języku 
niemieckim, którą zatytułowały „Die 
vier Jahreszeiten. Erinnerungen 
unserer Clique” (Cztery pory roku. 
Wspomnienia naszej paczki). 
Inspiracją było ich codzienne 
szkolne życie.
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Wychowawczynie zorganizowały 
zabawy ruchowe z pomarańczowymi 
balonami oraz wystawę prac wykonanych 
przez dzieci. Było na co popatrzeć – wiele 
różnych stworów zachwycało efektem 
końcowym, ale również i pomysłowoś-

Dzień Dyni w soleckim przedszkolu
cią. Na koniec grupa przedszkolna wyko-
nała pamiątkowe zdjęcia w „dyniowym” 
okienku. 

Katarzyna Surowiec
Szkoła Podstawowa 

w Solcy Wielkiej

Nachodzi koniec jesiennych zbiorów 
– to najlepszy czas, by ustanowić Dzień 
Dyni, królowej wszystkich warzyw. 
Nasze dzieci z zapałem zabrały się do ro-
bienia dyniowych stworów oraz lizaków 
„dyniowych”. Przedszkolaki odkrywały 
i poznawały na różne sposoby walory 
tego warzywa. 
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Strażacy próbowali zlokalizować 
przeciek, by bez większych zabiegów 
technicznych uszczelnić zbiornik. Prob-
lem spędzał sen z oczu modleńskich 
druhów, ponieważ poszukiwania skoro-
dowanego miejsca w beczce wskazywały 
w rzeczywistości na więcej niż jedno 
miejsce z przeciekiem, w zależności rów-
nież od ustawienia na podłożu karoserii 
samochodu. 

Kapanie wody w garażu musiało się 
bezdyskusyjnie skończyć, gdy strażacy 
pod wodzą prezesa OSP Modlna Dariusza 
Stańczyka wylali na całej powierzchni 
nową posadzkę. Należało więc oddać jel-
cza w ręce fachowców, którzy dysponują 
odpowiednim sprzętem do przeprowadze-
nia tak poważnego remontu. 

Naczelnik OSP Modlna Krzysztof 
Matuszewski zaprowadził samochód do 
zakładu kowalskiego w Zgierzu, gdzie 
zdemontowano zbiornik i w pozycji 
odwrotnej poddano spawaniu nakłada-
jąc w miejscach skorodowanych nową 
blachę. Był to dość ryzykowny zabieg 
remontowo-renowacyjny, gdyż należało 
odpalić sporo elementów mocujących 
beczkę i inne urządzenia z podwoziem 
samochodu. 

Takie wątpliwości się pojawiały na 
etapie, kiedy na remontowanym spodzie 
zbiornika pozostała sama goła blacha, 
po czym należało wszystkie metalowe 
elementy z powrotem dokładnie zamon-
tować przy pomocy spawania. 

Wszystko jednak szczęśliwie się 
zakończyło, beczka wróciła na swoje 
miejsce i po przejściu próby technicznej 
samochód powrócił do swojej jednostki 
w Modlnej. Po tak poważnym remoncie 
wypadałoby życzyć strażakom z Modlnej, 
aby wysłużony jelcz towarzyszył im 
jeszcze przez jakiś czas w wypełnianiu 
zaszczytnej służby strażackiej OSP.   

Pao

Remont jelcza OSP Modlna
Wielką udręką dla s t rażaków 
z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Modlnej był ostatnimi czasy 
przeciekający zbiornik wodny wozu 
bojowego – samochodu specjalnego 
pożarniczego JELCZ 325/004 GCBA 
G/32, będącego na wyposażeniu 
tamtejszej straży ogniowej. 
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Śp. druh Stanisław Kacprzak zmarł 17 października br. 
przeżywszy tylko 73 lata. Uroczystość pogrzebowa w dniu 
23 października zgromadziła w Solcy Wielkiej – oprócz 
pogrążonej w żalu najbliższej rodziny i wielu znajomych – 
znaczną liczbę członków miejscowej jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej, gdyż Pan Stanisław to długoletni członek 
Orkiestry Dętej OSP Solca Wielka, grający świetnie na basie. 

Mszę świętą żałobną za spokój duszy zmarłego odprawił 
i ceremonię związaną z pochówkiem poprowadził proboszcz 
parafii pw. św. Wawrzyńca w Solcy Wielkiej ks. Andrzej 
Borczyk. Na czele orszaku żałobnego – za krzyżem szedł 
poczet sztandarowy i Orkiestra Dęta OSP Solca Wielka 
przygrywająca swemu koledze z zespołu w ostatniej drodze 
na padole ziemskim. 

Na cmentarzu, po odprawieniu modlitwy nad urną 
z prochami zmarłego przez ks. Andrzeja Borczyka, głos 

zabrał w stosownej chwili Prezes Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Solcy Wielkiej dh Tadeusz Majchrzak. W imieniu 
wszystkich strażaków i członków wspierających jednostkę 
OSP Solca Wielka wygłosił mowę pożegnalną oraz złożył 
kondolencje najbliższej rodzinie zmarłego druha Stanisława. 

Jako Prezes straży ogniowej dh Tadeusz Majchrzak 
nadmienił krótko o właściwej postawie życiowej śp. dh. 
Stanisława Kacprzaka, który przez 55 lat był członkiem OSP 
i jednocześnie od chwili zawiązania w 1965 roku występował 
w składzie orkiestry dętej. Był bardzo solidnym i zdyscypli-
nowanym strażakiem, brał czynny udział w uroczystościach 
patriotycznych i kościelnych. Jego nazwisko jest również 
umieszczone na liście sponsorów zakupu nowego sztandaru 
dla soleckiej jednostki OSP. Zaangażowanie i systema-
tyczny udział w życiu jednostki przyniosły także strażackie 
odznaczenia, a najważniejsze z nich to Srebrny Medal ZA 
ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA. 

Również nad grobem zmarłego żałobne utwory odegrała 
Orkiestra Dęta OSP Solca Wielka, a naczelnik straży dh 
Kazimierz Stasiak włączył w samochodzie bojowym IVECO 
ostatni sygnał dźwiękowy na cześć zmarłego druha Stanisła-
wa Kacprzaka. Niech spoczywa w spokoju…                 Pao

Pogrzeb Pana Stanisława
„Nie liczył swego czasu i nie szczędził swoich sił”
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Afrykański zawodnik 
sam też zdobywał bramki 
dla Sokoła i ma ochotę nadal 
grać w barwach tej drużyny. 
Na pytanie: skąd się wziął 
ciemnoskóry sportowiec 
w tej drużynie, odpowiedź 
nie jest kłopotliwa, gdyż 
piłkarski związek tego nie 
zabrania, natomiast cieka-
wostką może być to, skąd 
Rosario wziął się w Polsce? 

Otóż, bohater tej opo-
wieści uzyskał w Angoli 
możliwość skorzystania 
z programu stypendialnego 
umożliwiającego studio-
wanie Afrykańczykowi 
właśnie w naszym kraju. 
Pamięć osobistych przeżyć 
naszego bohatera nie może 
sięgać czasów, gdy jego 
ojczyzna wyzwalała się od 
władzy kolonizatorów, na-
tomiast doświadczył On na 
własnej skórze, jak ciężko 
żyć w kraju rozwijającym 
się w warunkach zapóźnień 
cywil izacyjnych,  które 
można nadrobić tylko na 
kredyt.

Kilkuletnie studia w Pol-
sce na Uniwersytecie Łódz-

Ciemnoskóry magister 
strzela bramki w LZS-sie

Rosario Pinto Alexandre 
z Angoli  występuje 
w składzie drużyny 
piłkarskiej LKS Sokół 
Skromnica i jest liczącym 
się zawodnikiem tego 
zespołu. Trudno mówić 
o sukcesach tej drużyny, 
ale bezsprzecznie – 
obecność na meczu 
Rosario sprawia, że 
gra ofensywna dobrze 
się układa i  widać 
waleczność zawodników 
w dążeniu do zdobycia 
gola. 

kim na Wydziale Prawa 
i Administracji przyniosły 
Rosario dobre wykształcenie 
i możliwość podjęcia pracy 
w naszym kraju. Jako magi-
ster administracji po kierun-
ku finanse publiczne praco-
wał najpierw w dużej firmie 
w Łodzi, a obecnie otrzymał 
zatrudnienie w naszej stolicy 
– Warszawie w poważnej 
firmie ubezpieczeniowej. 

O swoich planach zwią-
zanych z pracą zawodową 
mówi niewiele, natomiast 
sport amatorski na naszym 
poziomie sprawia mu wie-
le przyjemności. Obecnie 
Rosario nie planuje zmiany 
klubu piłkarskiego, a czy 
kiedyś kluby z wyższej ligi 
zainteresują się pozyskaniem 
takiego zawodnika – czas 
pokaże.

Pao     
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Mnogość stosowanych 
konkurencji danego sezonu 
lotowego z udziałem gołębi 
dorosłych oraz młodych spra-
wia, że właściciel przodują-
cych we współzawodnictwie 
pocztowych gołębi powraca 
do domu z wieloma nagro-
dami. Organizatorzy muszą 
być konsekwentni i przygo-
towują wiele wyróżnień dla 
czołowych hodowców, którzy 
godne miejsce na podium za-
wdzięczają mądrości swoich 
ptaków. 

Warto przy tym wie-
dzieć, że wysokie osiągnięcia 
w ramach rywalizacji ozor-
kowskiej sekcji Polskiego 
Związku Hodowców Gołę-
bi Pocztowych są również 
prezentowane na szczeblu 
powiatowym związku i tam 
też są przewidziane wyróż-
nienia. Naturalnie wiążę się 
to ze środkami finansowymi 
na zakup trofeów sportowych 
dla zwycięzców. Sekretarz 
PZHGP sekcji Ozorków Ire-
neusz Sulima zabiegał o sto-

sowne wsparcie finansowe 
również u Wójta Gminy Ozor-
ków i odpowiednią pomoc 
finansową otrzymał. 

Tegoroczny przebieg za-
kończenia sezonu lotowego 
w niczym nie przypominał 
– z powodu epidemii koro-
nawirusa – tych poprzednich, 
a więc bez „wielkiej pompy”, 
z udziałem tylko najlepszych 
hodowców rozdysponowano 
zdobycze minionego sezo-
nu. Bezpiecznym sposobem 

Najlepsi hodowcy gołębi
Tradycyjne spotkanie hodowców i jednocześnie miłośników gołębi ozorkowskiej 
sekcji Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych nie mogło się – z oczywistych 
względów – odbyć w tym roku. Jednak wymagane zasadami swej działalności 
podsumowanie sezonu lotowego 2020 należało przeprowadzić, ponieważ dla 
miłośników tych „najmądrzejszych” ptaków domowych, które bezbłędnie powracają 
do domu pokonując kilkusetkilometrową trasę lotu, rozstrzygnięcie prowadzonej 
rywalizacji jest rzeczą nieodzowną. 

sumowań zawierają często te 
same nazwiska. A to dlate-
go, że najlepsi hodowcy nie 
opuszczają lotów i trzymają 
się mocno. 

Stosowana odpowiednia 
punktacja według przyjętych 
kategorii pozwala również 
ogólnie wymienić nazwiska 
najlepszych hodowców wśród 
ozorkowskiej sekcji ZHGP, 
którzy za uczestnictwo w lo-
tach 2020 roku powiększyli 
swój dorobek – udokumento-
wany dyplomami, pucharami 
i statuetkami Związku. Oto 
Oni – najwyżej utytułowani 
i doświadczeni mistrzowie, 
pasjonaci gołębiarstwa: Pa-
weł Niciak, Ireneusz Sulima, 
Grzegorz Chałupnik, Wiesław 
Karolak, Bogdan Podlew-
ski, Grzegorz Mikołajczyk. 
Wszyscy pozostali wyróżnie-
ni hodowcy odbierali swoje 
nagrody w innym dogodnym 
czasie. 

w obecnych warunkach jest 
wykorzystanie wolnej prze-
strzeni i tak też zrobiono, 
wyróżnieni hodowcy spotkali 
się 25 października na działce 
w Ozorkowie, gdzie sekcja 
ozorkowska ma swoją bazę 
podczas organizowania lotów. 

Uprawianie sportu lotowa-
nia gołębiami pocztowymi nie 
należy u nas do powszechnie 
znanych, ponieważ jest zaję-
ciem dość kosztownym, cza-
sochłonnym i wymagającym 
określonej wiedzy, dlatego 
też, wyniki z rocznych pod-

W dniu 29 października 
br. sekretarz ozorkowskiej 
sekcji Polskiego Związku Ho-
dowców Gołębi Pocztowych 
Ireneusz Sulima przybył do 
Urzędu Gminy Ozorków, by 
podziękować Wójtowi To-
maszowi Komorowskiemu 
za wsparcie finansowe dla 
sekcji PZHGP Ozorków, które 
wykorzystano na organizację 
podsumowania roku 2020 
w sporcie lotowym gołębi 
pocztowych. 

Pao
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W ubiegłym roku szkol-
nym zorganizowali kiermasz 
pt. „Drugie życie niepotrzeb-
nych przedmiotów”. Celem 
tej akcji było właśnie podej-
mowanie działań na rzecz 

Techno-logiczni… – projekt eko
Uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej im. Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej biorą udział 
w różnych zajęciach projektu „Techno-logiczni! 
Odkrywamy i zdobywamy świ@t”. Na ekologicznych 
zajęciach projektowych jako Młodzi Ekolodzy 
zaangażowali się w ochronę naszej planety. 

ochrony środowiska. Hasło: 
„Zamiast wyrzucać, przynieś 
do nas!” spotkało się z pozy-
tywnym odbiorem całej spo-
łeczności szkolnej. Koleżanki 
i koledzy oraz pracownicy 
szkoły przynieśli wiele niepo-
trzebnych im już rzeczy (np. 
zabawki, książki, gry, puzzle, 
ozdoby choinkowe, biżuterię, 
plecaki, torebki). 

Każdy, komu spodobała 
się jakaś rzecz, mógł ją nabyć 
za przysłowiowy grosz. Orga-
nizatorom kiermaszu udało się 
zebrać całkiem pokaźną kwotę 
186 zł. W bieżącym roku 
szkolnym za zgromadzone 

pieniądze zostały zakupione 
ozdobne trawy. 

Uczniowie wraz z osobą 
prowadzącą zajęcia ekologicz-
ne – panią Dorotą Chojnacką 
posadzili przed szkołą (od 
strony parkingu) zakupione 
rośliny tworząc dwie rabaty, 

które miejmy nadzieję będą 
długo zdobić szkolne otocze-
nie i oczywiście korzystnie 
wpływać na środowisko, rów-
nież to uczniowskie...

Danuta Chojnacka
Szkoła Podstawowa 

w Solcy Wielkiej
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Pomoc przysługuje 
posiadaczom:

l co najmniej 50 chryzantem donicz-
kowych w fazie pełnej dojrzałości,

l co najmniej 200 sztuk chryzantem 
ciętych w fazie pełnej dojrzałości.
Chryzantemy muszą być przezna-

czone do sprzedaży na dzień złożenia 
wniosku.

Stawki pomocy:
l chryzantema doniczkowa –20 zł za 

sztukę,
l chryzantemy cięte – 3 zł za sztukę. 

Co należy zrobić, 
by otrzymać wsparcie:

– wypełnić wniosek pobrany ze strony 
www.arimr.gov.pl, podać w doku-
mencie m.in. liczbę niesprzedanych 
chryzantem oraz miejsce ich prze-
chowywania;

– do 6 listopada 2020 r. złożyć wnio-

ARiMR: Pomoc dla posiadaczy 
chryzantem – najważniejsze informacje
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie 

pomocy dla posiadaczy chryzantem, którzy nie sprzedali tych kwiatów w związku 
z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.

sek w biurze powiatowym ARiMR 
właściwym ze względu na miejsce 
przechowywania zgłoszonych chry-
zantem. Jeśli o pomoc ubiega się 
posiadacz chryzantem prowadzący 
pozarolniczą działalność gospo-
darczą, musi wraz z wnioskiem 
złożyć również oświadczenia i za-
świadczenia dotyczące pomocy de 
minimis.
Przekazać 
bezpłatnie chryzantemy:

l organizacjom pozarządowym,
l jednostkom samorządu terytorialne-

go, 
l innym instytucjom publicznym,

które zgłoszą w ARiMR zamiar  
odbioru tych chryzantem, uzyskując pi-
semne lub elektroniczne potwierdzenie 
odbioru tych kwiatów;
– chryzantemy nieodebrane do 16 

listopada 2020 r. należy niezwłocz-
nie przekazać firmie zajmującej się 
zbieraniem lub przetwarzaniem od-
padów lub podmiotowi wskazanemu 
przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa uzyskując pisemne lub 
elektroniczne potwierdzenie odbioru 
tych kwiatów;

– złożyć do 30 listopada 2020 r. 
do biura powiatowego ARiMR 
potwierdzenie odbioru chryzan-
tem przekazanych organizacjom 
pozarządowym, jednostkom sa-
morządu terytorialnego lub innym 
instytucjom publicznym, a także 
potwierdzenie odbioru chryzantem 
przekazanych  jako bioodpady. 
Wypłata pomocy nastąpi do 31 

grudnia 2020 r.
Więcej na stronie: 
www.arimr.gov.pl   
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Ozorków, dnia 16 listopada 2020 r.

OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Leśmierz 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2–5 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), realizując 
uchwałę Nr  LV/469/18 Rady Gminy Ozorków z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Leśmierz, zawiadamiam 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu obrębu Leśmierz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 
od 27 listopada 2020 r. do 17 grudnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ozorków, 95–035 Ozorków, 
ul. Wigury 14, w godzinach pracy Urzędu. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w sie-
dzibie Urzędu Gminy Ozorków, 95–035 Ozorków, ul. Wigury 14, w godzinach pracy Urzędu. Ponadto 
projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej 
www.bip.ugozorkow.nv.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  
8 grudnia 2020 r. (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ozorków, ul. Wigury 14, 95–035 Ozorków 
o godzinie 1530.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi. 

Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy 
Ozorków, zgodnie z wymogami ww. ustawy:
– w formie papierowej bezpośrednio lub listownie do Urzędu Gminy Ozorków, 95–035 Ozorków, ul. 

Wigury 14,
– w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub na adres e-mail: gmina@ug-

-ozorkow.pl
– z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomo-

ści, której uwaga dotyczy, w okresie od 27 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Uwagi złożone po 
upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Ozorków. Uwagi nieuwzględnione przez 

Wójta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Gminy Ozorków.
W związku z realizacją przez Wójta Gminy Ozorków czynności, o których mowa w art. 17 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z art. 17a tej ustawy, 
informuję, że:
– administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Ozorków,
– klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji 

Publicznej: www.bip.ugozorkow.nv.pl oraz w Urzędzie Gminy Ozorków, 95–035 Ozorków, ul. Wigury 14,
– prawo dostępu do informacji o źródle danych, z którego zostały zebrane, przysługuje, jeżeli nie wpływa 

na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Wójt Gminy Ozorków
Tomasz Komorowski
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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 Spisem 
Rolnym 2020 objętych jest ponad 1,5 
mln gospodarstw rolnych, z czego pra-
wie 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 obowiąz-
kową formą zbierania danych jest samo-
spis internetowy – przeprowadzany za 
pośrednictwem interaktywnej aplikacji do-
stępnej od 1 września br. Podczas samospi-
su internetowego zapewniono intuicyjną 
obsługę formularza spisowego, a logowa-
nie do aplikacji jest bezpieczne i możliwe 
z komputera oraz telefonu komórkowego 
mającego połączenie z Internetem.  Dla 
osób, które potrzebować będą pomocy lub 
którym nie uda się wypełnić formularza 
internetowego, została uruchomiona infoli-
nia, umożliwiająca telefoniczne dokonanie 
samospisu poprzez kanał „spisz się przez 
telefon”. Rachmistrze telefoniczni obsłu-
gujący linię „Spisz się przez telefon” są 

dostępni na dyżurach siedem dni w tygo-
dniu w godz. 8.00 – 20.00. 

Jeżeli zajdą okoliczności, w przy-
padku których użytkownik gospodar-
stwa rolnego nie będzie mógł dokonać 
samospisu, zostanie on spisany poprzez 
wywiad telefoniczny, przeprowadzany 
przez rachmistrza telefonicznego. Jeśli 
sytuacja epidemiczna w kraju zmieni się 
i nie będzie zalecane ograniczenie kontak-
tów bezpośrednich, wówczas z rolnikiem 
może również kontaktować się rachmistrz 
terenowy. Rachmistrz spisowy będzie po-
sługiwał się identyfikatorem, który otrzy-
ma przed rozpoczęciem prac spisowych. 
Potwierdzenie tożsamości rachmistrzów 
spisowych zapewni infolinia spisowa.

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

Udział w spisach powszechnych jest 
obowiązkowy, a kto wbrew obowiąz-
kowi odmawia wykonania obowiązku 
statystycznego albo udzielenia informacji 
w spisie powszechnym lub innym badaniu 
statystycznym, podlega grzywnie.

Badania Statystyki Publicznej są 
wyjątkiem w przypadku praw osób do 
ochrony swoich danych.

Zgodnie z zapisami europejskich 
aktów prawnych prawo do bycia zapo-
mnianym nie przysługuje jeżeli przetwa-
rzanie danych jest niezbędne do celów 
statystycznych. Ustawa o Powszech-
nym Spisie Rolnym wskazuje wprost 
artykuły Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego 
przetwarzania danych osobowych, które 
nie będą miały zastosowania. Oznacza 
to, że w przypadku przetwarzania da-
nych osobowych w spisie rolnym osoba, 
której dane są przetwarzane nie będzie 
mogła korzystać z prawa: dostępu do 
przekazanych danych, do sprostowania 
przekazanych danych, do ograniczenia 
przetwarzania przekazanych danych oraz 
prawa do sprzeciwu. Administratorem 
danych osobowych zebranych w ramach 
prac spisowych jest Prezes Głównego 
Urzędu Statystycznego.

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 rach-
mistrza! 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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W tym roku ze względów 
sanitarnych w ceremonii 
udział wzięli jedynie pierw-
szoklasiści, którym mógł 
towarzyszyć jeden opiekun. 
Uroczystość pasowania roz-

Ślubowanie klasy I szkoły 
podstawowej w Modlnej
W środę 14 października odbyła się uroczystość pasowania na ucznia Szkoły 
Podstawowej w Modlnej połączona z Dniem Edukacji Narodowej. Wydarzenie 
to zawsze wzbudza wiele emocji zarówno wśród uczniów jak i rodziców.

poczęła swoim wystąpie-
niem wychowawczyni klasy 
pierwszej pani Agnieszka 
Staniszewska, która przywi-
tała wszystkich zebranych. 
Następnie po przemówieniu 

dyrektora szkoły pierwsza-
ki zaprezentowały swoje 
umiejętności recytatorskie 
i wokalne. 

Najważniejszym elemen-
tem uroczystości było złoże-

nie przez dzieci ślubowania 
na sztandar szkoły oraz paso-
wanie na uczniów. Na koniec 
ślubowania dzieci otrzymały 
pamiątkowe dyplomy oraz 
misie. 

Rafał Nowak  
dyrektor 

Szkoły Podstawowej 
w Modlnej 
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10 listopada w Gminnym 
Przedszkolu w Leśmierzu 
obchodziliśmy 102 roczni-
cę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Z tej okazji 
wszystkie nauczycielki zorga-
nizowały zajęcia z wychowa-
nia patriotycznego, by dzieci 
mogły uczcić ten wyjątkowy 
dla Nas – Polaków dzień. 

Głównym celem zajęć było 
kształtowanie miłości i przy-
wiązania do kraju ojczystego, 
jego kultury i tradycji oraz 
poznanie symboli narodowych 
naszego kraju. Na koniec dzie-
ci ze starszych grup wspólnie 
odśpiewały hymn narodowy 
„Mazurek Dąbrowskiego”.  

Przeżyliśmy ten dzień 
dumnie i z uśmiechem na twa-
rzy, co na pewno przyczyni się 

102 rocznica odzyskania niepodległości 
w Gminnym Przedszkolu w Leśmierzu

11 listopada 1918 roku był bardzo szczęśliwym dniem 
dla wszystkich Polaków. Właśnie tego dnia po 123 
latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość, 
dlatego co roku 11 listopada obchodzimy nasze święto 
narodowe – Święto Niepodległości.

do kształtowania patriotycz-
nych postaw naszych małych 
przedszkolaków.

Anna Pruchniewska
Dyrektor Gminnego 

Przedszkola w Leśmierzu
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Nowe atrakcje placu zabaw „5  15  55+” 
w Sokolnikach-Lesie

Dzięki unijnym funduszom 
p o z y s k a n y m  p r z e z 
Fundację Ekologiczną 
„Miasto-Ogród Sokolniki” 
za pośrednictwem LGD 
„POLCENTRUM” na placu 
zabaw w Sokolnikach-
Les ie  zamon towano 

kolejne atrakcyjne urządzenia i konstrukcje. Młodsze 
dzieci mogą korzystać z nowego bujaka i wspinać się na 
wielkiego gumowego jeża, a starsze wraz z rodzicami 
ćwiczyć swoją sprawność i refleks wykorzystując 
pierwszą w województwie łódzkim i jedną z dwóch 
w Polsce tablicę sensoryczną „Shotspot”. Plac zabaw 
„5  15  55+” został także wyposażony w nowoczesny 
system monitoringu wizyjnego.

Kolorowe ogrodzenie 
placu zabaw „5  15  55+” 
w Sokolnikach-Lesie Projekt sfinansowany został przez Eu-

ropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca 
w obszary wiejskie.

Operacja pn. „Poprawa estetyki i stanu 
bezpieczeństwa placu zabaw „5 15 55+” 
w Sokolnikach-Lesie”  mająca na celu 
aktywizację mieszkańców obszaru LGD 
„POLCENTRUM” do 2022 r. współfi-
nansowana ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” w ramach działania „Wspar-
cie dla rozwoju lokalnego w ramach ini-
cjatywy LEADER” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.”

Marcin Pyda-Żyliński

Dzięki unijnym funduszom pozyskanym przez Fundację Ekologiczną „Miasto-
Ogród Sokolniki” za pośrednictwem LGD „POLCENTRUM” plac zabaw „5  15  
55+”  w Sokolnikach-Lesie został wyposażony w nowe kolorowe ogrodzenie, 
19-metrową ścianę do dziecięcej aktywności plastycznej, widoczną z ulicy 
elektroniczną tablicę wyświetlającą wyniki pomiaru zanieczyszczeń powietrza 
w okolicy i nowoczesny system alarmowy.
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Projekt sfinansowany zo-
stał przez Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich: Eu-
ropa inwestująca w obszary 
wiejskie.

Operacja pn. „Montaż 
urządzeń małej architektury 
i monitoringu wizyjnego na 
placu zabaw w Sokolnikach 
Lesie.” mająca na celu akty-
wizację mieszkańców obsza-
ru LGD „POLCENTRUM” 
do 2022 r. współfinansowana 

ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie ope-
racji w ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” w ramach 
działania „Wsparcie dla roz-
woju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER” obję-
tego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.”

Marcin Pyda-Żyliński

Powstała pierwsza z za-
planowanych alejek, wzdłuż 
której zamontowano urzą-
dzenia do rehabilitacji rucho-
wej i poprawy kondycji oraz 
ławki i kosze na odpadki. 
Nawierzchnia alejki została 
wykonana ze specjalnej eko-
logicznej glinki i jest pierw-
szym takim rozwiązaniem 
w gminie Ozorków i jednym 
z pierwszych w województwie 
łódzkim.

Projekt sfinansowany zo-
stał przez Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Ob-

Park leśny „Wiewiórka” w Sokolnikach-Lesie
Dzięki unijnym funduszom pozyskanym przez 
Fundację Ekologiczną „Miasto-Ogród Sokolniki” za 
pośrednictwem LGD „POLCENTRUM” w Sokolnikach-
Lesie rozpoczęło się przekształcanie położonego 
w centrum obszaru leśnego w rekreacyjny park.

szarów Wiejskich: Europa in-
westująca w obszary wiejskie.

Operacja pn. „Utworzenie 
miejsca rekreacji i siłowni 
zewnętrznej w Parku leś-
nym w Sokolnikach Lesie” 
mająca na celu aktywizację 
mieszkańców obszaru LGD 
„POLCENTRUM” do 2022 r. 
współfinansowana ze środków 
Unii Europejskiej w ramach 
poddziałania 19.2 „Wspar-

cie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez 
społeczność” w ramach dzia-
łania „Wsparcie dla rozwoju 

lokalnego w ramach inicjaty-
wy LEADER” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.”

Marcin Pyda-Żyliński
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Dzień Zmarłych Anno Domini 2020 
stał się w pewnym sensie wydarzeniem 
historycznym, a zdjęcie zostało zamiesz-
czone tylko dla upamiętnienia czegoś, 
co nie tylko mieszkańcom przysporzyło 
wiele przykrości, ale przecież nie mniej 
księżom proboszczom, którzy z powodu 
epidemii zmuszeni byli do zamknięcia 
cmentarzy grzebalnych. 

O dalszych konsekwencjach nasłu-

chaliśmy się z mediów, lecz to wszystko 
musieli najbardziej zainteresowani jakoś 
przeżyć. Dla nas samych i potomnych 
warto w naszym miesięczniku umieścić 
taką informację, bo nie wiadomo co 
bardziej ciekawego może się kiedyś nam 
jeszcze przydarzyć. No, chyba, że koro-
nawirus zagości u nas na dłużej i na wzór 
sinusoidy pobawi się z ludźmi przez lata 
całe.                                                   Pao

Dzień 
Wszystkich
Świętych

Narodowe Święto Niepodległości 
w Szkole Podstawowej w Modlnej 
uczczono na zajęciach patriotycznych 
w starszej grupie przedszkolnej 
w dniu 10 listopada br.

Główną część obchodów stanowił 
program muzyczno-taneczny pt. „Jeste-
śmy Polką i Polakiem” przygotowany 
przez wychowawczynie grupy. Dzieci 
z radością śpiewały piosenki pt. „Co to 
jest niepodległość”, „Jestem Polakiem”, 
a także recytowały „Katechizm polskiego 
dziecka”. 

W tym dniu dzieci zostały zapoznane 
z ważnymi wydarzeniami historyczny-
mi związanymi z odzyskaniem przez 
Polskę niepodległości. Słowem, strojem 
oraz hymnem Polski oddały szacunek 
symbolom narodowym walki o wolność 
i zwycięstwo oraz miłość do ojczyzny. 
Ten dzień przeżyły dumnie i z uśmiechem 
na twarzy jak każdy patriota. 

Zdzisława Józwiak 
Aleksandra Choinkowska 

Narodowe Święto Niepodległości 
w Szkole Podstawowej w Modlnej
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Oczywiście, wielu miesz-
kańców przeżywało zapewne 
ten dzień w sposób uroczysty 
i patriotyczny, lecz nie w ta-
kiej formie, by tę rocznicową 
liczbę 102 można było koja-
rzyć z powiedzeniem, że świę-
towanie rocznicy 11 listopada 
przebiegało na sto dwa. Trze-
ba się z tym pogodzić mając 
świadomość, że odnosi się to 
do uczestnictwa mieszkańców 
we wspólnym przeżywaniu 
narodowej historii, które nie-
zwykle mobilizuje Polaków 
do patriotycznych zachowań 
i nie ma chyba współcześnie 
sobie równych. 

W każdym czasie najwyż-
szą wartością dla narodu jest 
niepodległa Ojczyzna, ale 
nasza niepodległość wywal-
czona w roku 1918 wskrzesiła 
Polakom swoje państwo po 
123 latach niewoli. W jak 
ciężkim stanie był wówczas 
jednoczący się kraj, świadczy 
jednomyślne powierzenie 
sterów państwa brygadiero-
wi Józefowi Piłsudskiemu, 
mimo nawet, że przez okres 

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
102 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę 
nie mogła być obchodzona na wzór lat minionych 
z powodu epidemii koronawirusa, a więc zgodnie 
z zaleceniami osób kierujących państwem polskim, 
w tym uprawnionych służb do zwalczania i zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się choroby, należało wykazać 
możliwą wstrzemięźliwość w podejmowaniu wszelkiej 
publicznej aktywności w tym względzie. 

kilkunastu miesięcy przed datą 
11 listopada 1918 r. „sław-
ny naczelnik odradzającego 
się państwa polskiego” był 
więziony w Magdeburgu za 
nieposłuszeństwo cesarzowi 
niemieckiemu. 

Józef Piłsudski wspoma-
gany przez wielu zacnych 
patriotów zdołał ustrzec nie-
podległą, lecz słabą jeszcze 
Ojczyznę przed kolejną zagła-
dą. W ten sposób zyskał szacu-
nek i uznanie Polaków, które 
trwają do dziś i objawiają się 
ogólnonarodowym świętowa-
niem z Jego nazwiskiem na 
pierwszym planie. 

Zarówno u nas i w całej 
Polsce kolejne rocznicę odzy-
skania niepodległości są prze-
żywane w sposób uroczysty 
i podniosły z udziałem więk-
szości mieszkańców. W roku 
bieżącym też było u nas pa-
triotycznie, choć skromnie, 
i na pewno przy mniejszej 
frekwencji niż dotychczas. 
Największe uroczystości pa-
triotyczne w gminie Ozorków 
miały miejsce w świątyniach 

parafialnych, gdzie zostały 
odprawione msze święte w in-
tencji Ojczyzny. 

W kościele pw. Bożego 
Ciała i Świętego Stanisła-
wa Biskupa i Męczennika 
w Modlnej tegoroczne obcho-
dy odzyskania niepodległo-
ści odbywały się z udziałem 
władz samorządowych Gminy 
Ozorków z Wójtem Toma-
szem Komorowskim i Prze-
wodniczącym Rady Gminy 
Waldemarem Szcześniakiem 
na czele. 

Akcentami patriotycznymi 
rozpoczęto jak i zakończono 
mszę św. za Ojczyznę, którą 
odprawił ks. proboszcz Piotr 
Bratek i poprowadził patrio-
tyczne modlitwy w intencji 
naszego państwa oraz ludzi 
sprawujących władzę. Na 
początku odśpiewano hymn 
narodowy, a na zakończenie 
Rotę. Była też modlitwa ró-
żańcowa z udziałem naszych 

samorządowców i parafian 
modleńskiego kościoła. 

Po mszy świętej za Ojczy-
znę, obecni samorządowcy 
oraz mieszkańcy przybyli 
przed tablicę umocowaną na 
murze świątyni upamiętnia-
jącą działania 1 Szwadronu 
Legionów Polskich w Modlnej 
i Sokolnikach pod dowódz-
twem rotmistrza Władysława 
Beliny-Prażmowskiego. 

Pod tablicą sławnego bo-
hatera i Jego żołnierzy złożyła 
kwiaty delegacja Samorządu 
Gminy Ozorków z probosz-
czem parafii Modlna oraz 
delegacja Gazety Polskiej. 
Wójt Tomasz Komorowski 
podziękował wszystkim obec-
nym za udział w dorocznej 
uroczystości 11 listopada dla 
uczczenia pamięci wszystkich 
zacnych ludzi i walecznych 
żołnierzy, którzy ponad 100 
lat temu „wyrwali” z niewoli 
naszą Ojczyznę.                 Pao
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Trwa budowa sieci wodociągowej

Inwestycja prowadzona 
jest w poboczach drogi 
gminnej równolegle do 
granic działek w odległości 
1m. Sieć wodociągowa wy-
konywana jest z rur PVC o 
DN 90, są to materiały ate-
stowane z dopuszczeniem 
do stosowania w budow-
nictwie. 

W październiku rozpoczęły się prace polegające na 
rozbudowie sieci wodociągowej o ogólnej długości 506 
m w miejscowości Ostrów. Wykonawcą inwestycji jest 
firma „Bakupi”, która jest jednocześnie eksploatatorem 
gminnej sieci wodociągowej. 

Wartość inwestycji wy-
nosi 73 370 zł netto. Termin 
zakończenia robót związa-
nych z rozbudowa wodo-
ciągu planowany jest na 11 
grudnia 2020 r.

Referat Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa 

UG Ozorkówfo
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Zakończyła się runda jesienna 
dla drużyn piłkarskich klasy A se-
zonu 2020/2021. Występujący w 
tej klasie rozgrywkowej piłkarze 
LKS Magnat Sierpów wykazali 
się dużymi zdolnościami w tej 
rundzie jesiennej, zajmując godne 
V miejsce w tabeli z 25 punktami. 
Gratulujemy. Drugą naszą drużyną, 
po awansie z poprzedniego sezonu 
są Kanarki Małachowice, które nie 
wypadły najgorzej zajmując jednak 
dopiero 12 miejsce na 14 drużyn z 
dorobkiem 7 punktów. Ostateczny 
kształt wyników tej grupy rozgryw-
kowej poznamy w przyszłym roku 
po rundzie wiosennej, jeśli oczy-
wiście zdołamy się obronić przed 
nieznanymi wirusami.

Pao

Sport

Rozgrywki 
A klasy 
zakończone
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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 gospo-
darstwa 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 publicznej 
z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawo-
dową statystyka, a poznane w czasie ich 
wykonywania dane jednostkowe zacho-
wam 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.




