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Trzymacie Państwo w rękach świąteczny numer 
naszego miesięcznika. Zarówno kojarzący się ze 
Zmartwychwstaniem Pańskim koszyczek na okład-
ce, jak i moc życzeń, by tegoroczna Wielkanoc była 
czasem głębokich przeżyć duchowych, mam nadzie-
ję, że wprowadzą nas wszystkich w atmosferę tych 
najważniejszych dla katolików świąt Wielkiej Nocy. 

Chciałbym, aby tegoroczne święta były wyjąt-
kowe, bo spędzone w gronie najbliższych, jednak 
pisząc do Państwa te słowa, nie wiem, jak przebie-
gać będzie trzecia fala pandemii w Łódzkiem. Kilka 
województw ponownie zostało objętych surowszy-
mi obostrzeniami, co będzie dalej – nikt nie potrafi 
tego przewidzieć. Czy podobnie, jak w sylwestra, 
wprowadzony zostanie ogólnopolski zakaz prze-
mieszczania się? Pozostaje nam tylko śledzić na 
bieżąco informacje w radiu i telewizji, i co ważne – 
stosować się do wytycznych, bo tylko w taki sposób 
możemy ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. 

Minął rok od pierwszego lockdownu (z ang. 
blokada), każdy z nas czuje się zmęczony kolejno 
nakładanymi restrykcjami, jednak w oczekiwaniu 
na szczepionkę, musimy wykazać się obok cierpli-
wości zdrowym rozsądkiem. Zakładanie maseczek, 
przestrzeganie dystansu społecznego, częsta dezyn-
fekcja rąk – tylko i aż tyle jest od nas wymagane. 
Funkcjonowanie w maseczkach na pewno nie jest 
łatwe, jednak to, że jesteśmy zdrowi, nie oznacza, że 
mijana na ulicy osoba nie choruje na Covid-19 i nie 
zaraża. Dbajmy o siebie w tym przedświątecznym 
czasie. Szczególnie, gdy w sklepach czy na targach 
będziemy spotykać więcej osób niż dotychczas. 

Na zakończenie zachęcam do lektury marcowego 
„Gminniaka”. Choć za oknem niewiele wskazuje na 

wiosnę, którą niedawno powitaliśmy, mam nadzie-
ję, że z wiosennym optymizmem patrzą Państwo 
w przyszłość. Życzę samych serdeczności, nie tylko 
na nadchodzące święta, ale każdy dzień! Wesołych 
świąt!

Pozdrawiam serdecznie 
Tomasz Komorowski 

Wójt Gminy Ozorków
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Ekolodzy zadają pytanie: 
jeśli pozbędziemy się drzew, 
co lub kto będzie produkował 
nam niezbędny do życia tlen? 
Dziś nie chcemy dostrzegać 
zgubnych skutków ocieplenia 
klimatu. Przypomnijmy jed-
nak, jaki wpływ na środowisko 
miało wycinanie lasów Ama-
zonki – zmniejszenie zasobów 
tlenu na świecie i zwiększenie 
zanieczyszczeń CO2 w atmo-
sferze, a także zwiększone 
ryzyko pożarów oraz mniejsza 
odporność na skutki suszy. Nie 

zapominajmy także o wymie-
raniu gatunków zwierząt, które 
na nowym terenie gorzej radzą 
sobie z adaptacją do zmian 
temperatury. 

Dlaczego prywatni właś-
ciciele tak chętnie wycinają 
drzewa? Może wydaje im się, 
że łatwiej będzie sprzedać 
działkę, jeżeli nie będzie na 
niej drzew, albo nie trzeba 
będzie sprzątać liści?

Zanim przystąpimy do wy-
cinki drzewa na naszej posesji, 
pomyślmy o tym, że z roku na 
rok coraz bardziej dokuczają 
nam upały. Jeśli na działce 
pozostaną tylko tuje, jałowce 
i krzewy, gdzie schowamy się 
przed gorącem? Nawet rodo-
dendrony, tak pięknie kwitnące 
w zacienionych Sokolnikach-
-Lesie, nie będą chciały rosnąć 
w pełnym słońcu. Szanujmy 
drzewa i doceniajmy bezpłatne 
„usługi”, jakie nam wyświad-

czają, bo jeśli znudzi nam się 
nieocieniona działka, nowe 
drzewa tak szybko nie urosną!

*     *     * 
Na koniec ciekawostka! 

Jak policzyli naukowcy z Uni-
wersytetu Łódzkiego, po prze-
analizowaniu danych z 8,5% 
powierzchni miasta, przez pół 
roku obowiązywania zmiany 

w ustawie o ochronie przyro-
dy, która znacznie ułatwiała 
wycinkę drzew na prywatnych 
posesjach, wycięto tyle drzew, 
ile przez wszystkie pozostałe 
lata ostatniej dekady. Noweli-
zacja, potocznie określana jako 
„Lex Szyszko”, obowiązywała 
od stycznia do czerwca 2017  
roku.                                   /Red./

Nowe tak szybko 
nie urosną!
Wiecie Państwo, czym są internetowe memy? Tak, to 
śmieszne obrazki, mające na celu wywołanie emocji 
u odbiorcy. Zazwyczaj jest to rozśmieszenie lub wyśmianie 
jakiegoś zjawiska lub osoby. Gdybyśmy memem chcieli 
zobrazować przypadek kuriozum na terenie gminy Ozorków, 
świetnie nadawałaby się do tego miejscowość Sokolniki-Las, 
słynąca ze swego mikroklimatu pozytywnie oddziałującego 
na układ oddechowy. To tutaj można zaobserwować osoby, 
które uciekając od miejskiego zgiełku i zanieczyszczonego 
powietrza, kupują nieruchomość, a następnie wycinają na 
niej większość, lub o zgrozo, wszystkie drzewa!
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Paczkomaty InPost stały się 
tak popularne, że wielu z nas 
nie wyobraża sobie bez nich 
zakupów. Paczkę zamawiamy, 
a następnie odbieramy w do-
godnym dla nas miejscu i cza-

sie. Niestety mieszkańcy naszej 
gminy zmuszeni są korzystać 
zazwyczaj z urządzeń w Ozor-
kowie, choć od niedawna pacz-
komaty InPost obsługują także 
klientów w Sokolnikach-Lesie 

przy ul. Jagiellońskiej oraz 
Cedrowicach-Parceli. Obec-
nie na stronie InPost (www.
bliskociebie.inpost.pl) można 
wskazać oraz głosować na lo-
kalizację, w której chcemy, by 
stanął paczkomat. Mieszkańcy 
naszej gminy obecnie mogą 
swoim głosem wesprzeć dwie 
lokalizacje w Leśmierzu i Solcy 
Wielkiej. Na obydwie oddano 
już po około 600 głosów. 

– Bardzo szybko rozbu-
dowujemy naszą infrastruk-
turę – ale pilnujemy, by na 
paczkomatowej mapie Polski 
były zarówno duże i średnie 
miasta, jak też małe miejsco-

wości i wsie. Dziś paczkomaty 
InPost są równie intensywnie 
wykorzystane właśnie w ta-
kich miejscach. Dostajemy też 
setki kolejnych zgłoszeń z całej 
Polski z prośbami o instalację 
kolejnych maszyn. Bez względu 
na to, gdzie mieszka nasz klient, 
ma prawo do dostępu do wyso-
kiej jakości usług InPostu. Jest 
to szczególnie istotne właśnie 
teraz, podczas pandemii, gdyż 
paczkomaty to nadal najbez-
pieczniejsza – bo całkowicie 
bezkontaktowa – forma dostaw 
zakupów – zwraca uwagę Rafał 
Brzoska, prezes InPost.

Czy mieszkańcy naszej gmi-
ny dzięki oddolnej inicjatywie 
i pełnej mobilizacji sprawią, że 
w gminie Ozorków staną ko-
lejne paczkomaty, przekonamy 
się w przyszłości. Jedno jest 
pewne, warto powalczyć o roz-
wiązania, które mają na celu 
ułatwienie życia, oszczędność 
czasu i wygodę nas wszystkich, 
szczególnie, że oprócz chwili 
potrzebnej na oddanie głosu, 
nic nas to nie kosztuje!     /Red./
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Paczkomat blisko domu
Pandemia Covid-19 zmieniła nasze zwyczaje zakupowe. Zamknięte centra handlowe, 
zakaz przebywania na małej powierzchni zbyt dużej liczby osób, a co się z tym wiąże – 
liczne kolejki przed sklepami, i ostatni powód – troska o zdrowie, sprawiły, że zakupy 
robimy w zaciszu własnego domu, używając w tym celu komputerów, tabletów i telefonów 
komórkowych. Pozostaje jeszcze problem, co zrobić, gdy nie wiemy, kiedy zamówiona 
rzecz do nas przyjedzie, i czy w tym czasie kurier zastanie nas w domu. Rozwiązanie 
jest jedno – paczkomaty, ale co zrobić, gdy w najbliższej okolicy nie ma żadnego?

 – Zwracam się do miesz-
kańców gminy Ozorków – 
zameldowanych, niezamel-
dowanych, przebywających 
w naszej gminie czasowo, by-
ście Państwo podczas wypełnia-
nia formularzy PIT wskazywali 
Urząd Skarbowy w Zgierzu 
jako właściwy do rozliczeń, 
a gminę Ozorków jako miejsce 
zamieszkania. Dlaczego? Tym 
prostym sposobem pomagacie 
i ułatwiacie procedowanie dzia-
łań dla rozwoju naszej gminy! 
– mówi Wójt Gminy Ozorków 
Tomasz Komorowski.

To ze środków pozyska-
nych z podatku realizowa-

Twój PIT ma moc!
Każdy z nas chciałby mieszkać w gminie, gdzie co krok 
można napotkać nowe inwestycje, wszystkie drogi są 
utwardzone, a dzieci dzięki kolorowym i nowoczesnym 
placom zabaw nie chcą spędzać czasu przed komputerem 
i telewizorem. Utopia? Niekoniecznie! By zrealizować 
wspomniane zadania potrzebne są środki finansowe. 
Pieniądze, na które składa się budżet gminy to nic innego, 
jak nasze podatki, w tym podatek dochodowy od osób 
fizycznych, z którego co roku rozliczamy się z fiskusem!

ne są wszystkie inwestycje, 
od budowy dróg, chodników, 
placów zabaw czy remontów 
budynków komunalnych po 
ochronę środowiska, oświatę 
i bezpieczeństwo. 

– Co roku Gmina Ozorków 
przeznacza ogromną część 
środków budżetowych na in-
westycje. By ubiegać się o fun-
dusze zewnętrzne potrzebny 
jest wkład własny, stąd akcja 
informacyjna dla wszystkich, 
którzy pomimo zameldowania 
poza gminą Ozorków, to właś-
nie na jej terenie postanowili 
mieszkać i cieszyć się wolnym 
od miejskiego zgiełku spo-

kojem – dodaje wójt Tomasz 
Komorowski. 

Szczegółowe informacje 
znajdą Państwo na naszej stro-
nie internetowej www.ug-ozor-

kow.pl w zakładce: Twój PIT. 
Liczymy na Państwa pomoc. 
Dzięki tym środkom zmieniamy 
krajobraz naszej gminy!

/Red./

Wskazanie miejsca zamieszkania i urzędu skarbowego, 
który jest przypisany do tego miejsca. 

Od potencjalnego podatnika nic więcej nie jest wymagane
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Cztery uchwały były 
przedmiotem lutowej se-
sji Rady Gminy Ozorków, 
która tradycyjnie odbyła się 
w ostatni czwartek miesiąca 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Leśmierzu. Poniżej przed-
stawiamy krótki opis proce-
dowanych aktów prawnych.

Pierwsza uchwała podjęta 
przez gminnych radnych 25 lu-
tego br. miała charakter zmie-
niający i dotyczyła uchwały 
w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego fragmen-
tów gminy Ozorków. Zgodnie 
z powyższym aktem prawnym 
zmieniono granice obszaru 
objętego projektem zmiany 
planu poprzez wyłączenie 
z granic obszaru działki nr 15 
w obrębie Solca Wielka oraz 
obszaru objętego miejscowym 
planem zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu 
obrębu Leśmierz, przyjętego 
uchwała nr XXXVI/272/21 
Rady Gminy Ozorków z dn. 
28 stycznia br. 

Jak wiadomo projekt zmia-
ny miejscowego planu zago-

XXXVII sesja Rady Gminy 
Ozorków – relacja

spodarowania przestrzennego 
fragmentów gminy Ozorków 
jest w trakcie procedury pla-
nistycznej. W tym czasie Rada 
Gminy Ozorków przyjętym 
na styczniowej sesji aktem 
prawnym nr XXXVI/272/21 
uchwaliła miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzen-
nego fragmentu obrębu Le-
śmierz, dlatego sporządzenie 
zmiany MPZP gminy Ozor-
ków, dla którego uchwalono 
ww. plan stało się bezzasadne. 

Dodatkowo wyłączono ze 

zmiany MPZP fragmentów 
gminy Ozorków działkę nr 
15 w obrębie Solca Wielka, 
ponieważ zgodnie z decyzją 
Ministra Obrony Narodowej 
stanowi ona teren zamknięty. 
Zgodnie ze stanowiskiem Wo-
jewody Łódzkiego obowiązu-
jący plan miejscowy w gra-
nicach ww. działki powinien 
zostać zmieniony w pełnym 
zakresie wynikającym z prze-
pisów ustawy z dn. 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym.

Druga uchwała związana 
była z nadaniem nazwy drodze 
wewnętrznej w Sokolnikach. 
Zgodnie z podjętym aktem 
prawnym drodze wewnętrz-
nej, dotychczas oznaczanej na 
mapach obrębu 0019 Sokol-
niki numerem ewidencyjnym 
działki 310/5 i 313/3, nadano 
nazwę ulicy – „Rydzowa”. 

Dwie ostatnie uchwały 
podjęte na lutowej sesji miały 
charakter okołobudżetowy. 
Pierwsza z nich dotyczyła 
zmian w tegorocznym budże-
cie Gminy Ozorków (prze-
głosowując powyższy akt 
prawny wprowadzono zmiany 
m.in. w planie dochodów 
i wydatków w roku bieżącym 
oraz wykazie planowanych 
rezerw i dotacji z budżetu 
Gminy Ozorków na 2021 rok), 
druga – wprowadzała zmia-
ny w wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy Ozorków 
na lata 2021-2033, będące 
wynikiem podjęcia uchwały 
zmieniającej budżet Gminy 
Ozorków. 

*     *     *
S z c z e g ó ł o w y  w y k a z 

uchwał oraz ich treść dostęp-
ne są na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Ozorków, a przebieg 
obrad jest nagrywany i pub-
likowany w BIP w zakładce: 
Rada Gminy/Nagrania i wyni-
ki głosowań. 

/Red./
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Wypalanie traw jest zabronione i niejed-

nokrotnie niesie za sobą tragiczne w skutkach 
konsekwencje. Ogień błyskawicznie się roz-
przestrzenia. Jest to żywioł, który zagraża ży-
ciu ludzi i zwierząt oraz istnieniu wszystkich 
przedstawicieli świata przyrody. Wypalanie 
traw jest praktyką niebezpieczną dla życia, 
zdrowia i mienia, zakazaną i nieuzasadnioną 
agrotechnicznie. 

Karą za wypalanie traw może być areszt, 
grzywna, a także pozbawienie wolności do 
10 lat. Co ważne, zakaz wypalania gruntów 
rolnych to jeden z warunków, których zobo-
wiązani są przestrzegać rolnicy ubiegający 
się o płatności bezpośrednie oraz niektóre 
płatności w ramach PROW 2014-2020. Nie-
przestrzeganie tego wymogu może prowadzić 
do zmniejszenia ww. płatności, o które ubiega 
się rolnik, o minimum 5%. Jeszcze surow-
szą karę poniesie rolnik w przypadku, gdy 
świadomie wypala grunty rolne. Wówczas 
całkowita kwota należnych mu płatności może 
być obniżona nawet o 25%, a w skrajnych 
przypadkach, np. stwierdzenia rozległego 
i dotkliwego w skutkach wypalania traw, tor-
fowisk ARiMR może pozbawić rolnika całej 
kwoty ww. płatności za dany rok.            

 /Red./
oprac. na podstawie informacji Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.gov.pl/rol-
nictwo)

Nie wypalaj traw!
6 marca br. ok godz. 18.30 na terenie składowiska odpadów przy ul. 
Miroszewskiej w Zgierzu doszło do pożaru, który objął blisko tysiąc metrów 
kwadratowych traw. Na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej. 
Prawdopodobną przyczyną pożaru było zaprószenie ognia. Mamy nadzieję, 
że niedawne zdarzenie w Zgierzu będzie przestrogą dla wszystkich, którzy 
mają w planach wypalanie traw. 

Urząd Gminy Ozorków informuje, że na specjalne życzenie 
mieszkańców Sokolnik-Lasu został zmieniony harmonogram 
odbioru odpadów komunalnych. 

Nowy harmonogram obowiązuje od 1 kwietnia 2021 roku. 
Zmiana dotyczy całego rejonu E, czyli również Sokolnik 

PreZero Service Centrum Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów od 01.04.2021 r. do 31.12.2021 r.

(wieś) ul. Wrzosowej i Lawendowej. Ulotki ze szczegółami 
zostaną dostarczone mieszkańcom przez pracowników firmy 
PreZero, dostępne są także w sklepach na terenie Sokolnik-
-Lasu oraz na stronie Gminy Ozorków w zakładce: odpady 
komunalne.

Nowy harmonogram odbioru odpadów w Sokolnikach-Lesie 
oraz Sokolnikach (wieś) – ul. Wrzosowa i ul. Lawendowa

2021
miesiąc

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Rodzaj odpadów Dzień miesiąca

Odpady 
Kuchenne

6 / 19
4 / 17 / 

31
 14 / 28 12 / 26 9 / 23 6 / 20 4 / 18 15 13 

Odpady 
Komunalne

6 / 19
4 / 17 / 

31
 14 / 28 12 / 26 9 / 23 6 / 20 4 / 18

2/ 15 / 
30

13 / 27

Selektywna 
zbiórka – 

żółte, zielone, 
niebieskie worki

26 24 21 19 16 13 11 8 6

Odpady zielone Odbiór wyłącznie po dostarczeniu do PSZOK w Modlnej

Wielkogabaryty 17.05.2021 
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Od nowego roku biblioteka w Sokolnikach-Lesie otrzymała 
65 darów książkowych. Są to pozycje o zróżnicowanej tematyce: 
literatura piękna dla dorosłych, literatura popularnonaukowa, 
a w niej reportaże, biografie i historia. Wśród otrzymanych ksią-
żek znalazły się utwory m.in. Ziemkiewicza, Kapuścińskiego, 
Londona, Białoszewskiego czy Bukowskiego. Każdy miłośnik 
literatury na pewno wybierze dla siebie ciekawy tytuł. W imieniu 
bibliotekarzy i czytelników dziękujemy darczyńcom – przede 
wszystkim pani Magdalenie Żylińskiej oraz panu Marcinowi 
Pydzie za ogromne zaangażowanie.

Barbara Manista 
Kierownik Gminnej Biblioteki w Leśmierzu

Co słychać w bibliotekach...

Gminna Biblioteka 
Publiczna w Leśmierzu

Wyłoniliśmy laureatów 
konkursu plastycznego pt. 
„Pani Zima”, który miał za 
zadanie rozwijać aktywność 
twórczą oraz wrażliwość este-
tyczną. Konkurs przeznaczo-
ny był dla dzieci w dwóch 
grupach wiekowych: przed-
szkolaki – wygrały dwie pary 
rodzeństwa – Oskar i Ines 
Rospara oraz Lena i Nadia 
Kubczak; klasy I-III – tutaj 
nagrodę otrzymała Gabriela 
Czekalska.

Aktywność plastyczna 

Lena i Nadia Kubczak Antoni Chrzanowski

rozwija poczucie estetyki, 
zawłaszcza gdy pozwalamy 
dzieciom na korzystanie z róż-
nych materiałów, tworzyw 
i środków wyrazu. Każde 
dziecko bez względu na swoje 
zdolności, kiedy tworzy, jest 
szczęśliwe i radosne, dlatego 
zachęcamy wszystkie dzieci 
do odwiedzania strony inter-
netowej biblioteki i czynnego 
udziału w wydarzeniach bi-
bliotecznych.

Akcja społeczna pt. „Mała 
książka – Wielki człowiek”, 

funkcjonująca w przestrzeni 
bibliotecznej od 2017 roku, 
przypomina nam jak ważne 
jest wspólne czytanie. Wspól-
na lektura stwarza okazję do 
budowania bliskości oraz 

silnych i trwałych więzi ro-
dzinnych. 

Do grona najaktywniej-
szych małych czytelników 
dołączył Antoni Chrzanowski 
z Leśmierza

Z okazji walentynek biblioteka przygotowała niespodzianki 
dla swoich czytelników. W ramach akcji „dzień zakochanych 
w książce” wszyscy odwiedzający bibliotekę w dniu 15 lutego 
mogli wybrać dla siebie w prezencie książki o tematyce mi-
łosnej. Oprócz tej niespodzianki biblioteka przygotowała dla 
czytelników specjalnie wyselekcjonowane pozycje z miłością 
w tytule i w tematyce. Akcja walentynkowa spotkała się z mi-
łym odbiorem.

Filia biblioteczna
w Sokolnikach-Lesie

Dary książkowe
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W związku z licznymi 
zapytaniami mieszkańców 
gminy Ozorków dotyczą-
cych funkcjonowania wi-
tryny informacyjnej Cen-
trum Informacyjne Gminy 
Ozorków na portalu spo-
łecznościowym www.fa-
cebook.com, uprzejmie 
informujemy, że witryna ta 
nie jest prowadzona przez 
Gminę Ozorków, tym sa-
mym Gmina Ozorków nie 

którymi chcielibyście po-
dzielić się z naszą gminną 
społecznością. 

Tym samym przestrze-
gamy Państwa przed za-
grożeniami czyhającymi 
online. Pamiętajcie, że 
Gmina Ozorków nie będzie 
chciała za pomocą portalu 
internetowego wyłudzać od 
Państwa żadnych danych 
czy środków finansowych 
(zbiórki pieniężne). Prosi-

nie znany bank, informują 
o jakimś zagrożeniu dla 
użytkownika, równocześ-
nie prosząc o zresetowanie 
hasła za pośrednictwem 
podanego w wiadomości 
odnośnika. Umieszczone 
tam hiperłącze prowadzi 
do witryny, która będzie 
wyglądała identycznie jak 
strona banku. Użytkownik, 
który z niego skorzysta, 
będzie musiał użyć swojego 
loginu i hasła w celu zmia-
ny na nowe. Oczywiście 

tak naprawdę atakujący 
podstępnie nakłania użyt-
kownika do ujawnienia 
swoich danych uwierzy-
telniających bankowości 
internetowej. 

Czy będziesz bezpiecz-
ny w sieci, zależy głównie 
od Ciebie! Dokładnie czytaj 
otrzymane wiadomości, 
nie klikaj w podejrzane 
linki, dzięki temu Ty, Twój 
komputer i Twoje pieniądze 
będą bezpieczne!

/Red./

OBWIESZCZENIA
BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA

z dnia 01.03.2021 R.

Burmistrz Miasta Ozorkowa zawiadamia 
o wyłożeniu projektu dokumentu:

„Plan Aglomeracji 
Gminy Miasta Ozorków”

Na podstawie art. 87 ustawy z dnia 20 lipca 2017 
r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z późn. 
zm.) w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środo-
wisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), podaje się do 
publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do 
wglądu projektu dokumentu: „Plan Aglomeracji 
Gminy Miasto Ozorków”. 

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się 
w Urzędzie Miejskim w Ozorkowie, ul. Wigury 1, 
95-035 Ozorków, pokój 206, w godzinach pracy 
urzędu.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy, uwagi i wnioski do 
dokumentu mogą być wnoszone w formie pisemnej, 
ustnej do protokołu, za pomocą środków komuni-
kacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@
umozorkow.pl, bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi 
i wnioski należy składać w terminie 21 dni, tj. do 
05.04.2021 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie 
terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Or-
ganem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków 
jest Burmistrz Miasta Ozorkowa. 

Bezpieczeństwo 
w sieci

jest odpowiedzialna za za-
mieszczane w niej treści. 

Nasz samorząd prowadzi 
jedynie profil Gmina Ozor-
ków (www.facebook.com/
gmina-ozorkow), gdzie 
zamieszczane są informacje 
istotne dla mieszkańców 
naszej gminy, w tym do-
tyczące funkcjonowania 
Urzędu Gminy Ozorków, 
wydarzeń kulturalnych itp. 
Zachęcamy Państwa do 
polubienie naszego profilu 
oraz przesyłania informacji, 

my nie klikać w podejrzane 
linki oraz niezwłocznie 
przesłać podejrzaną wia-
domość z linkiem do firmy, 
której wizerunek został 
wykorzystany, np. banku, 
urzędu itd.

Przykład: Często ataku-
jący tworzą wiadomości, 
które łudząco przypomi-
nają powiadomienia z za-
ufanych źródeł. Może to 
zmylić odbiorcę, sprawiając 
wrażenie, że zostały wy-
słane przez np. powszech-
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Tego dnia w przedszkolu 
było barwnie i wesoło. Dzień 
wcześniej Rodzice przystroili 
salę balową w balonowe serca 
i serpentyny. Dzieci przyszły 
poprzebierane za bohaterów 
znanych bajek, zwierzątka, 
policjantów itd. Rozpoznać je 
było… bardzo trudno. W stro-
jach karnawałowych do pracy 
przybyli również nauczyciele 
i wszyscy pracownicy przed-
szkola. 

Na tę wyjątkową okazję 
Rada Rodziców zaprosiła do 
prowadzenia balu zaprzy-
jaźnionego z naszym przed-
szkolem wodzireja – zakli-
nacza baniek, który zachęcał 
dzieci do tańca i wspólnej 
zabawy. 

Mali przebierańcy świet-
nie się bawili biorąc udział 
we wspólnych zabawach. Nie 
zabrakło również konkursów, 
w których wszyscy chętnie 
uczestniczyli. 

Jak karnawał, 
to karnawał!
Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień 
niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. 
Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą 
im wielu przeżyć i radości. Tak też było 12 lutego br. 
w Gminnym Przedszkolu w Leśmierzu, gdzie odbył się 
wielki bal karnawałowo-walentynkowy.

Na sali podczas pląsów 
robiło się kolorowo, wszyscy 
bawili się wesoło, uśmiech nie 
znikał z twarzy mimo chwilo-
wego zmęczenia. Największy 
zachwyt wywarł na dzieciach 
pokaz baniek mydlanych. Bal 
umożliwił dzieciom i wycho-
wawcom spędzenie czasu 
w miłej atmosferze. Wspólna 
zabawa przyniosła wiele ra-
dości naszym wychowankom, 
co było głównym celem tego 
balu. Na zakończenie panie 
poczęstowały dzieci słodkimi 
przekąskami.

Kiedy zabawa dobiegła 
końca, dzieci z żalem opusz-
czały balową salę. Szkoda, 
że następny bal dopiero za 
rok. Dziękujemy dzieciom 
i rodzicom za zaangażowanie 
w przygotowanie pięknych 
strojów.

Anna Pruchniewska 
Dyrektor Gminnego 

Przedszkola w Leśmierzu
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– dodatkowe wymogi w ramach płatno-
ści do pomidorów – wymóg założenia 
uprawy pomidorów z rozsady i mini-
malna obsada 20 tys. szt./ha; 

– brak różnicowania wysokości staw-
ki płatności do roślin strączkowych 
na ziarno w zależności od po-
wierzchni (dotychczas do pierwszych 
75 ha upraw roślin strączkowych 
przysługiwała dwukrotnie wyższa 
stawka); 

– od roku 2021 konopie odmiany 
Finola nie są objęte wsparciem 
w Polsce. Wynika to z faktu, że 
w przypadku tej odmiany zawartość 
tetrahydrokanabinolu (THC) w roku 
2019 i w roku 2020 przekroczyła 

dopuszczalną w Unii Europejskiej 
wartość, tj. 0,2%.

– od kampanii 2021 r. rolnicy posiadają-
cy poniżej 10 ha gruntów ornych, we 
wnioskach o przyznanie płatności bez-
pośrednich, w ramach deklarowanych 
działek rolnych, wypełniając wniosek 
będą (analogicznie jak obecnie, rolni-
cy posiadający powyżej 10 ha gruntów 
ornych) podawali informacje na temat 
poszczególnych upraw. Zebrane w ten 
sposób informacje służyć będą reali-
zacji działań PROW.
W roku 2021 nie ma możliwości 

złożenia uproszczonego oświadczenia 
zastępującego wniosek o przyznanie 
płatności. Ponadto od roku 2021 do 

rolników nie będzie już przesyłany 
spersonalizowany formularz wniosku 
wraz z materiałem graficznym w wersji 
papierowej.

Wniosek o przyznanie płatności wraz 
z wymaganymi załącznikami (dokumen-
tami), składać należy w terminie od dnia 
15 marca do dnia 15 maja br. W związku 
z tym, że w 2021 r. 15 maja przypada 
w sobotę, złożenie wniosku możliwe 
jest do dnia 17 maja 2021 r. Wniosek 
może być także złożony w terminie 25 
dni kalendarzowych po terminie składania 
wniosków, tj. do dnia 11 czerwca 2021 r., 
jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, 
stosowane będzie zmniejszenie płatności 
w wysokości 1% należnej kwoty płat-
ności. Zgłoszenia zmian we wnioskach 
można składać do dnia 31 maja 2021 r. 

Wnioski składa się w formie elektro-
nicznej, za pośrednictwem aplikacji eW-
niosekPlus. Aplikacja ta udostępniona 
jest na stronie internetowej Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
(ARiMR): www.arimr.gov.pl.

/Red./
oprac. na podstawie informacji Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.
gov.pl/rolnictwo) 

Płatności bezpośrednie w 2021 roku
W roku bieżącym realizowane będą: jednolita płatność obszarowa, 
płatność za zazielenienie, płatność dla młodych rolników, płatność 
dodatkowa, płatności związane z produkcją (w sektorach produkcji 
zwierzęcej: bydło, krowy, owce i kozy; w sektorach produkcji roślinnej: 
rośliny strączkowe przeznaczone na ziarno, rośliny pastewne, buraki 
cukrowe, ziemniaki skrobiowe, pomidory, truskawki, chmiel, len i konopie 
włókniste) oraz przejściowe wsparcie krajowe (płatność do tytoniu 
niezwiązana z produkcją). Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany 
w systemie wsparcia bezpośredniego w porównaniu z rokiem 2020:

fo
to
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et
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Do podstawowych środków 
bezpieczeństwa biologicznego 
należą:
l pozostawianie ptaków w za-

mknięciu i wstrzymanie się 
od wypuszczania ptaków na 
wybieg,

l zabezpieczenie paszy i źródła 
wody przed dostępem zwierząt 
dzikich, w szczególności dzi-
kiego ptactwa,

l karmienie i pojenie drobiu 
wewnątrz budynków inwen-
tarskich,

l stosowanie odzieży i obuwia 
ochronnego dedykowanego 
wyłącznie do obsługi drobiu,

l stosowanie środków higie-
ny, w tym mycie rąk wodą 
z mydłem przed wykonywa-
niem czynności związanych 
z karmieniem i pojeniem 
ptaków,

l wyłożenie mat dezynfekcyj-
nych w wejściach i wyjściach 
z budynków, w których utrzy-
mywany jest drób, a także 
zapewnienie utrzymania sku-

Uwaga! Ptasia grypa!
4 marca br. w miejscowości Gledzianów w gminie Witonia 
(powiat łęczycki) stwierdzono ogniska wysoce zjadliwej 
grypy ptaków HPAI podtyp H5N8. Z uwagi na realne 
zagrożenie związane z możliwością zawleczenia wirusa 
HPAI na teren powiatu zgierskiego, Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Zgierzu apeluje o zachowanie szczególnej 
ostrożności i przestrzeganie zasad bioasekuracji podczas 
obsługi drobiu minimalizujących ryzyko przeniesienia 
wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

fo
to

: 
in
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teczności działania środka 
dezynfekcyjnego.
W przypadku, gdy hodowca 

drobiu zaobserwuje objawy kli-
niczne, mogące wskazywać na 
zarażenie wirusem grypy ptaków, 
takie jak: zwiększona śmiertel-
ność, apatia, znaczący spadek po-
bierania paszy i wody, duszność, 
sinica, wybroczyny, biegunka, 
nagły spadek nieśności, tzw. „la-
nie jaj” (jaja pozbawione skorup), 
objawy nerwowe: drgawki, skręt 
szyi, paraliż nóg i skrzydeł, nie-
zborność ruchów, powinien nie-
zwłocznie poinformować lekarza 
weterynarii prywatnej praktyki 
opiekującego się fermą lub go-
spodarstwem, lub Powiatowego 
Lekarza Weterynarii w Zgierzu 
– tel. 42 714 03 67.

/Red./

oprac. na podstawie informacji 
Powiatowego Lekarza Wetery-
narii w Zgierzu
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Urodzony 2 marca 1921 
roku we Lwowie sławny Po-
lak to nasz powojenny repre-
zentant kraju, wielki trener 
i również działacz sportowy. 
Tak należy o Nim mówić, gdyż 
wielkość trenera sportowego 
mierzy się osiągnięciami jego 
podopiecznych zawodników. 

Niebywałe zjawisko, bo 
w pobliżu ozorkowskich jed-
nostek strażackich, groźny 
ogień objął błyskawicznie 
poddasze budynków i trawił 
przez kilka godzin łatwopalne 
pokrycie dachu. Oczywiście, 
ewakuowano mieszkańców, 
a strażacy ratowali, co mogli 
z objętych pożogą pomiesz-
czeń. 

Straty są ogromne, bo wal-
cząc z takim ogniem nie da się 
wszystkiego uratować – coś za 
coś. To, co pozostało ze spa-

Szacun dla Pana Kazimierza

Wielki ogień 
w centrum Ozorkowa
7 marca br. był wieczorem grozy dla miasta Ozorkowa, 
dawno taka tragedia nie dotknęła ozorkowian. Wielki 
pożar kamienicy przy placu Jana Pawła II rozświetlił 
spory obszar skrzyżowania dróg obok kościoła św. 
Józefa, gdzie była prowadzona akcja ratowniczo-
gaśnicza przez kilkanaście zastępów straży pożarnej. lonych budynków nie napawa 

optymizmem, a więc można 
się spodziewać różnych roz-
wiązań architektonicznych. 
Najważniejsze jednak, że nikt 
z mieszkańców nie ucierpiał, 
a władze Ozorkowa zapewniły 
pogorzelcom zakwaterowanie 
w lokalach zastępczych. 

Przygoda w akcji spotkała 
jednego ze strażaków, ale to 
chyba niezbyt groźny uraz. 
Życzymy druhowi strażakowi 
szybkiego powrotu do pełnej 
sprawności.                      Pao

„Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe”    Kazimierz Górski

Z początkiem marca br. „polska piłka” przeżywała okrągłą rocznicę urodzin 
najwybitniejszego trenera naszej piłkarskiej reprezentacji pana Kazimierza 
Górskiego. 

ską potęgą – drużyną Brazylii. 
Na tym nie koniec sukce-

sów polskiej reprezentacji pod 
wodzą Kazimierza Górskiego, 
w 1976 roku na Igrzyskach 
Olimpijskich w Montrealu za-
jęliśmy drugie miejsce. Mimo, 
iż minęło ponad 40 lat, żaden 
z trenerów polskiej reprezenta-
cji nie zafundował nam, kibi-
com tylu wspaniałych wrażeń 
co pan Kazimierz. Były oczy-
wiście fachowe komentarze, 
optymistyczne przedmeczowe 
wypowiedzi, lecz sukcesów 
wypracowanych przez trenera 

Kazimierza Górskiego nikt 
dotychczas nie osiągnął. 

Czy my się kiedyś docze-
kamy? – Jedno jest pewne, 
tak wspaniałych meczów jak 
z „Orłami Górskiego” nie bę-
dziemy już oglądać. W oczach 
kibiców pan Kazimierz stał 
się wielki, bo miał wielkich 
zawodników. Wówczas jede-
nastka polskiej reprezentacji 
nie miała słabych punktów, bo 
grali tylko najlepsi i nikt nie 
miał uwag do decyzji trenera. 

Dzisiaj w kręgach pił-
karskich często brak jedno-
myślności w tym względzie, 
a zniecierpliwieni kibice też 
mają swoje sugestie. Miejmy 
nadzieję, że nasz nowy selek-
cjoner Paulo Sousa – portugal-
ski trener piłkarski, podniesie 
poziom polskiej piłki i jed-
nocześnie zapewni kibicom 
sportowe widowisko.        

Dlatego dziś, kiedy obcho-
dzimy 100-lecie urodzin pana 
Kazimierza, z przyjemnością 
wspominamy lata siedemdzie-
siąte XX wieku, gdy nasz za-
służony selekcjoner zdobywał 
świat z piłkarską reprezentacją 
Polski. 

Starsze pokolenie pamięta 
Jego pracę w polskich klu-
bach, ale przede wszystkim 
sukcesy międzynarodowe jak 
olimpijskie złoto na Igrzyskach 
w Monachium w 1972 roku 
czy dwa lata później przepięk-
ny Mundial, gdzie polska dru-
żyna gromiła czołowe zespoły 
świata, zatrzymując się tylko 
na drużynie niemieckiej z po-
wodu przemoczonego boiska. 
Zajęliśmy trzecie miejsce na 
mundialu wygrywając z piłkar-

Pao 
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KONKURS!

Zamieszczamy kolejny kupon konkursowy  
– nr 3. Zadaniem czytelników pragnących wziąć 
udział w losowaniu nagród konkursowych jest 
zgromadzenie wszystkich sześciu kuponów. Dalsze 
informacje podamy na kolejnych kuponach.

Całkowity koszt projektu 
wynosi 1 230 090,79 zł. Na 
kwotę tę składa się szereg 
robót budowlanych, m.in. mo-
dernizacja stropu wewnętrz-
nego nad garażem oraz ścian 
i stropodachu, wymiana okien, 
drzwi zewnętrznych i wrót 
garażowych, wymiana źródła 
ciepła (na nowoczesny kocioł 
dwufunkcyjny opalany ole-
jem opałowym) połączona 
z modernizacją instalacji cen-
tralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej. W ramach 

Wielkimi krokami do termomodernizacji 
budynku OSP Solca Wielka
Już wiadomo, że wniosek o dofinansowanie projektu 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. 
Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Solcy Wielkiej* pozytywnie przeszedł ocenę 
merytoryczną. Oznacza to, że naprawdę niewiele dzieli 
nasz samorząd od otrzymania środków na ten cel, 
a chodzi o niebagatelną kwotę ponad 850 000,00 zł!

robót towarzyszących wyko-
nane zostaną: remont schodów 
zewnętrznych, obróbki bla-
charskie, montaż rynien i rur 
spustowych, oraz balustrad, 
docieplenie kominów i ścian 
szczytowych, wymiana in-
stalacji odgromowej, a także 
wykonanie wokół budynku 
opaski żwirowej. 

– Realizacja inwestycji po-
zwoli na zwiększenie efektyw-
ności energetycznej budynku, 
co przyczyni się bezpośrednio 
do zmniejszenia emisji szkod-

liwych substancji do atmo-
sfery, zmniejszenia zapotrze-
bowania na energię cieplną, 
a w konsekwencji pośrednio 
przełoży się na zmniejszenie 
wielkości zużycia surowców 
wykorzystywanych do wytwa-
rzania energii cieplnej – wy-
jaśnia Wójt Gminy Ozorków 
Tomasz Komorowski.

Gdy Gmina Ozorków 
otrzyma dofinansowanie, pra-
ce rozpoczną się w III kwar-
tale tego roku, a zakończone 
zostaną na koniec 2022 r. 
Dzięki funduszom zewnętrz-
nym na termomodernizację 
zyskają nie tylko strażacy 
z Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Solcy Wielkiej, ale też 

lokalni mieszkańcy, którzy 
oddychać będą czystszym 
powietrzem, co w dobie degra-
dacji środowiska naturalnego 
przez człowieka ma naprawdę 
ogromne znaczenie.

/Red./
* Projekt dotyczący ter-

momodernizacji Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Sol-
cy Wielkiej złożony został 
w ramach RPO WŁ na lata 
2014-2020 Oś priorytetowa 
IV. Gospodarka niskoemi-
syjna Działanie IV.2 Ter-
momodernizacja budynków 
Poddziałanie IV.2.1 Termo-
modernizacja budynków 
– Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne

Komunikat
Informujemy, że podczas pobytu w Urzędzie Gminy Ozorków 
pozostawiono na korytarzu plecak oraz czapkę. Właścicieli 
zapraszamy po odbiór w godzinach pracy Urzędu.
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Podczas zdalnych war-
sztatów „Jakie jest nasze po-
wietrze?” uczniowie badali 
jakość powietrza oraz nauczyli 
się odczytywać aplikacje słu-

Jakie jest nasze powietrze? 
– edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej w Modlnej
W piątek, 26 lutego 2021 r. uczniowie klas IV–VIII Szkoły 
Podstawowej w Modlnej wzięli udział w zajęciach 
online w ramach projektu „O powietrze dbamy, zdrowo 
oddychamy” realizowanego ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi. 

żące określaniu jego czysto-
ści. Ponadto poznali systemy 
oczyszczania powietrza oraz 
rolę deszczu, wiatru i ukształ-
towania terenu w tym proce-
sie. Zajęcia na platformie MS 
TEAMS prowadzili pracow-
nicy agencji eventowej „Świat 
Przygód” wraz ze szkolnym 
nauczycielem geografii i bio-
logii panią Katarzyną Górną.

W poniedziałek, 1 marca 
2021 r. dla uczniów klas I–III 

oraz oddziałów przedszkol-
nych zorganizowane zostały 
w formie stacjonarnej „Za-
bawy i gry o ochronie powie-
trza”. Warsztaty wykorzysty-
wały gry dydaktyczne, rebusy 
i zagadki dotyczące tematyki 
czystego powietrza. Najmłod-

sze dzieci poprzez zabawę 
zgłębiały tajniki związane 
z ochroną tego, co najważ-
niejsze – powietrza którym 
oddychamy. 

Rafał Nowak  
dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Modlnej
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Tego dnia podczas zajęć 
świetlicowych w Szkole Pod-
stawowej w Modlnej działo 
się bardzo dużo. Uczniowie 
chętnie włączyli się w cele-
browanie tego wyjątkowego 
święta. Początkowo, wycho-
wankowie określili: kim jest 
pisarz, czym się zajmuje, 
jakie są jego obowiązki. Na-
stępnie, dzieci próbowały 
ustalić, czy napisanie powie-
ści lub utworu lirycznego jest 
prostym zajęciem. Uczniowie 
poznali wizerunki znanych 
i lubianych polskich pisarzy 
i pisarek. Wychowankowie 
dowiedzieli się także o cieka-
wych faktach z życia autorów 
dzieł. 

Na koniec, dzieci przygo-
towały piękny plakat, który 
obecnie ozdabia świetlicową 
salę. Nie zabrakło także ką-
cika poetyckiego, w którym 
wychowawca czytał dzieła 
słynnych poetów. 

To był bardzo ciekawie 
i owocnie spędzony czas! Kto 

Dzień Pisarzy w Szkole Podstawowej w Modlnej
Twórcy literatury 3 marca obchodzą swoje święto. 
Pierwsze obchody Międzynarodowego Dnia 
Pisarzy odbyły się 1984 roku z inicjatywy członków 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Pisarzy (PEN 
Club). Celem tego święta jest upowszechnienie 
literatury, obrona wolności słowa oraz rozwój 
społeczności pisarzy na całym świecie. 

wie, może tego dnia wśród 
młodszych wychowanków 
był przyszyły pisarz…? 

Karolina Ziemlicka 
nauczyciel 

języka polskiego 
Szkoła Podstawowa 

w Modlnej 
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Prowadzone prace przy-
gotowawcze nad planowaną 
publikacją obejmują także 
jednostki ochotniczych straży 
pożarnych funkcjonujących 
na terenie gminy Ozorków. 
Wydawcy tego jubileuszo-
wego opracowania pragną 
pokazać wszystkie współpra-
cujące z Komendą Powiatową 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Zgierzu jednostki OSP, 
choć w sposób dość  skró-
cony. Potrzebne są zdjęcia 
strażnic z posiadanymi przez 

Przesłane do Komendy Powiatowej PSP
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Zgierzu przygotowuje się do uroczystości związanych 
z przypadającym w tym roku 70-leciem Zawodowego 
Pożarnictwa w Zgierzu. Wśród wielu ciekawych 
pomysłów na tę okoliczność pojawiło się również 
ambitne zadanie, polegające na zaprojektowaniu 
i wydaniu kroniki, w której zamieszczone zostaną m.in. 
materiały dotyczące jednostek OSP z terenu powiatu 
zgierskiego.

daną jednostkę samochodami 
pożarniczymi wraz z pod-
stawowymi informacjami, 
m.in. rok założenia OSP, rok 
włączenia do KSRG, ilość 
członków, imię i nazwisko 
Prezesa i Naczelnika, rodzaj 
pojazdów pożarniczych, wy-
jazdowość. 

Zgodnie z życzeniem funk-
cjonariuszy Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Zgierzu wykona-
liśmy fotografie z aktualnym 
stanem posiadania poszcze-

gólnych jednostek OSP (Czer-
chów, Modlna, Leśmierz, 
Solca Wielka) i przekazaliśmy 
pod wskazany adres do Zgie-
rza. Wydana w nieodległym 
zapewne czasie powiatowa 
kronika ma trafić do każdej 
jednostki straży ogniowej 
i stanie się zapewne bestsel-

lerem wśród braci strażackiej 
całego powiatu zgierskiego. 

Oczywiście, wątpliwym 
jest, aby zwiększono nakład 
w celu udostępniania kroniki 
zainteresowanym mieszkań-
com naszego powiatu, a więc 
może warto teraz – w okresie 
wielkanocnym, kiedy nasi 
strażacy ochotnicy stają się 
jakby bardziej aktywni czy 
też widoczni (adorują Grób 
Pański) w swoich świątyniach 
parafialnych, odświeżyć sobie 

wizerunek strażackich obiek-
tów w naszej gminie, stano-
wiących bazę do tworzenia 
gotowości bojowej na wypa-
dek – nie daj Boże – jakiegoś 
nieszczęścia. 

Naturalnie, ma miejsce 
systematyczne finansowanie 
działalności OSP, oparte na 

środkach budżetowych Gminy 
i nie tylko, dla zapewnienia 
gotowości do akcji ratow-
niczo-gaśniczych, zgodnie 
z powiedzeniem „Bogu na 
chwałę, ludziom na pożytek”. 
Należy przy tym wspomnieć, 
że 2021 rok jest wyjątkowym 
dla strażaków ochotników, 
a mianowicie, w całej Polsce 
planuje się obchody 100-lecia 
powstania Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych. 

Pao 
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Okrutny los sprawił, że musiał nieoczekiwanie zakończyć 
ziemski żywot, żegnając swoich najbliższych i znajomych, 
a także zaprzyjaźnioną brać strażacką z modleńskiej jednost-
ki straży ogniowej. Jeszcze nie tak dawno druh Jurkowski 
cieszył się życiem, był aktywny i też często obecny w straża-
ckich szeregach swojej organizacji. Wieloletnia służba druha 
strażaka pod sztandarem modleńskiej straży ogniowej została 
uwieczniona w dokumentacji OSP Modlna, którą bardzo 
skrzętnie zaprowadził były Prezes jednostki śp. dh Edward 
Stańczyk. Z Jego też inicjatywy na strażackim mundurze 
zmarłego strażaka znalazły miejsce liczne odznaki i medale.

Strażak wzorowy śp. Władysław Jurkowski za systema-
tyczne uczestnictwo w działalności jednostki OSP Modlna, 
w tym udzielanie się przy pracach związanych z budową 
nowej strażnicy, otrzymał wiele strażackich wyróżnień od 
uprawnionych władz poszczególnych instancji Związku OSP 
RP: medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (najpierw brązo-
wy, potem srebrny i medal złoty już w 1998 r.) oraz kolejno 
przyznawane odznaki za „Wysługę lat”, gdzie ostatnią z nich 
była wysługa lat 50-ciu przyznana przez Zarząd Miejsko-
-Gminny OSP w Ozorkowie z okazji Dnia Strażaka 2016 
roku. Do modleńskiej jednostki OSP dh Jurkowski wstąpił 

w 1966 roku i w pewnym okresie 
pełnił funkcję z-cy naczelnika oraz 
dał się poznać jako sumienny i zdy-
scyplinowany członek strażackiej 
organizacji. 

Złożony nieuleczalną chorobą 
druh Władysław musiał poddać się 
bolesnemu przeznaczeniu, a pogrą-
żeni w żalu członkowie rodziny, wspierani szeroką rzeszą 
życzliwych ludzi, uczestniczyli w dniu 6 marca br. w na-
bożeństwie żałobnym za spokój duszy zmarłego strażaka 
pod przewodnictwem proboszcza parafii pw. Bożego Ciała 
i Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Modlnej ks. 
Piotra Bratka. 

W ostatnią drogę druh Władysław wyruszył w otocze-
niu zasmuconej rodziny, wielu znajomych oraz członków 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Modlnej wraz ze sztandarem 
jednostki. Naczelnik OSP Modlna Krzysztof Matuszewski 
wyprowadził przed strażnicę wóz bojowy Jelcz 325 i na po-
żegnanie zmarłego kolegi strażaka włączył syrenę alarmową, 
gdy kondukt żałobny zmierzający na cmentarz grzebalny 
przechodził obok siedziby miejscowej jednostki OSP.

W uroczystości pogrzebowej uczestniczył również Wójt 
Gminy Ozorków Tomasz Komorowski, żegnając z szacun-
kiem zasłużonego strażaka, któremu los nie pozwolił m.in. 
udzielać się nadal w strażackim działaniu dla dobra swojej 
jednostki OSP. Cześć Jego Pamięci!                              Pao

Odszedł druh Władysław Jurkowski
Po ciężkiej chorobie nowotworowej – przeżywszy 
zaledwie 75 lat – odszedł 4 marca 2021 roku na 
wieczny spoczynek długoletni członek Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Modlnej dh Władysław Jurkowski. 
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„Ach ta miłość” – pod tym 
hasłem w lutym ogłosiliśmy 
walentynkowy konkurs poe-
tycki. Dzieci, które nadesłały 
utwory, zostały zaproszone  
do Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Leśmierzu po odbiór 
nagród oraz dyplomów. Pre-
zentujemy Państwu kolejne 
wierszyki oraz fotorelację  
z podsumowania konkursu.  
Wszystkim uczestnikom dzię-
kujemy! 

*     *     *

8 marca z okazji „Dania 
Kobiet” na stronie Urzędu 
Gminy Ozorków oraz GOK 
pojawiły się życzenia Pana 
Wójta dedykowane przed-
stawicielkom płci pięknej.  
Nagranie było wspólną inicja-
tywą Wójta Gminy Ozorków 
oraz naszego Ośrodka. Wy-
jątkową aranżacje kultowego 
przeboju Andrzeja Rosiewicza 
„Najwięcej witaminy”, przy-
gotował instruktor muzyczny 
GOK p. Daniel Chałupnik. 

Co słychać w GOK?
*     *     *

Zachęcamy Państwa do 
obejrzenia twórczości arty-
stycznej naszych rodzimych 
rękodzielników, przygotowa-
nej na wystawie Wielkanocnej 
w Urzędzie Gminy Ozorków.  
Wyeksponowane zostały  pra-
ce instruktor GOK p. Agaty 
Włodarczyk, przewodniczącej 
KGW w Leśmierzu p. Bożeny 
Pawłowskiej i członkini p. 
Anny Kustosik.

Gminny Ośrodek Kultury 
w Leśmierzu



www.ug-ozorkow.pl

21

Gminniak



www.ug-ozorkow.plGminniak

22

Ozorków, dnia 24 marca 2021 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY OZORKÓW
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentów Gminy Ozorków 
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 przestrzennym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2–5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), realizując uchwałę Nr  XV/109/19 Rady Gminy Ozorków 
z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego fragmentów Gminy Ozorków zmienioną uchwałą Nr XXVIII/231/20 Rady Gminy Ozorków z dnia 25 czerwca 
2020 r. oraz zmienioną uchwałą Nr XXXVII/275/21 Rada Gminy Ozorków z dnia 25 lutego 2021 r., zawiadamiam o  
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego frag-
mentów Gminy Ozorków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 6 kwietnia 2021 r. do 26 
kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ozorków, 95–035 Ozorków, ul. Wigury 14, w godzinach pracy Urzędu. 

Jednocześnie na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym informuję, że uchwałą Nr XXXVII/275/21 Rada Gminy Ozorków z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniono uchwałę 
Nr XV/109/19 Rady Gminy Ozorków z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów Gminy Ozorków poprzez wyłączenie z granic obszaru 
objętego projektem zmiany planu działki nr 15 w obrębie Solca Wielka oraz obszaru objętego miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Leśmierz, przyjętym uchwałą Nr XXXVI/272/21 Rady Gminy 
Ozorków z dnia 28 stycznia 2021 r.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ozorków, 95–035 Ozorków, ul. 
Wigury 14, w godzinach pracy Urzędu. Ponadto projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
udostępniony zostanie na stronie internetowej www.bip.ugozorkow.nv.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 
kwietnia 2021 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 przestrzennym, 
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi do projektu zmiany planu lub prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie papiero-
wej lub elektronicznej w okresie od 6 kwietnia 2021 r. do 10 maja 2021 r. Uwagi złożone po upływie wyznaczonego 
terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. W formie papierowej na adres: Urząd Gminy Ozorków, ul. Wigury 
14, 95-035 Ozorków. W formie elektronicznej na adres email: gmina@ug-ozorkow.pl. Uwagi powinny zawierać imię 
i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby składającego, ich przedmiot oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczą. 

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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ZAWIADOMIENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu 

Urządzenia Lasu niestanowiących własności Skarbu Państwa, 

stanowiących własność osób fizycznych  

i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych Gminy Ozorków

Na podstawie art. 21 ust. 4-5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 
1463 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego 
Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych Gminy Ozorków od dnia 11 marca 2021 r. 
do 11 maja 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ozorków, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zain-
teresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie tego projektu Planu. 

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organi-
zacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 
12 kwietnia 2021 r.

Starosta Zgierski wydaje decyzję w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wnio-
sków na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 
1463 ze zm.).

Konsultacje wyłożonej dokumentacji urządzeniowej z właścicielami lasów odbędą się w dniu 
14 kwietnia 2021 roku w godz.. 8.30-12.00. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy 
Ozorków sala nr 1.

Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały 
przez Firmę Krameko Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 108, 30-023 Kraków na zlecenie Starostwa Po-
wiatowego w Zgierzu.

Wójt Gminy Ozorków
/-/ Tomasz Komorowski
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W dniu 1 kwietnia na terenie całego 
kraju rozpocznie się Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Spisy ludności to jedyne pełne i wie-
lowątkowe badania, a zarazem źródło 
danych z zakresu statystyki ludności. 
Dostarczają danych o jej stanie i strukturze 
według ustalonych cech demograficznych 
i społeczno-zawodowych, w oznaczonym 
momencie i na określonym terytorium. 
Spisy stanowią bezcenne źródło informacji 
o tym jacy jesteśmy, jak żyjemy i co zmie-
niło się w naszym życiu w ciągu minionej 
dekady. Są dorobkiem kulturowym i bez-
cennym dziedzictwem narodowym, a ich 
największą wartością jest ciągłość i porów-
nywalność danych. Spisy powszechne to 
badania pełne – obejmują całą populację 
ludności i mieszkań. Oznacza to, że dane 
uzyskiwane w wyniku spisu powszech-
nego pochodzą od wszystkich obywateli. 
Co istotne, w przypadku wielu cech demo-
graficzno-społecznych, jak np. wyznanie, 
narodowość czy stopień niepełnosprawno-
ści, spisy powszechne są jedynym źródłem 
danych. Dane ze spisu powszechnego 
są kluczowe dla organów administracji 
publicznej, ale również samorządów 
i całego społeczeństwa. Są także źródłem 
informacji, która stanowi podstawę do 
wszystkich badań statystycznych w okresie 
międzyspisowym i decyduje o tym, jak 

głęboko jesteśmy w stanie diagnozować 
sytuację społeczno-gospodarczą w kraju, 
co z kolei determinuje jakość polityk, 
które budujemy – polityk rozwojowych, 
wsparcia czy ochrony. 

Uzyskane podczas spisu powszechne-
go dane indywidualne są opracowywane 
i przedstawiane w postaci agregatów da-
nych o różnych przekrojach i na różnych 
poziomach podziału terytorialnego kraju, 
zatem wyniki spisu umożliwiają analizę 
i ocenę zróżnicowania przemian demo-
graficznych i społecznych w dowolnych 
przekrojach. Spisy realizowane są zgodnie 
z zaleceniami i standardami organizacji 
międzynarodowych, jak UE i ONZ, co 
umożliwia dokonywanie porównań mię-
dzynarodowych.

Spis ludności i mieszkań jest badaniem 
obowiązkowym, realizowanym w oparciu 
o przepisy ustawy. Jest to jednocześnie 
największe przedsięwzięcie statystyczne 
podejmowane nie tylko w Polsce, ale i na 
całym świecie. 

Podstawa prawna 
i obowiązki spisowe

Obowiązek realizacji spisów po-
wszechnych spoczywa na Prezesie Głów-
nego Urzędu Statystycznego, który jest 
centralnym organem administracji rzą-

dowej właściwym w sprawach statystyki, 
natomiast najważniejszymi aktami praw-
nymi regulującymi przeprowadzenie Na-
rodowego Spisu Powszechnego Ludności 
i Mieszkań w 2021 roku są:
l ustawa o Narodowym Spisie Po-

wszechnym Ludności i Mieszkań 2021 
r. z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodo-
wym spisie powszechnym ludności 
i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. 
poz. 1775, z późn. zm.).

l ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. 
o zmianie ustawy o statystyce pub-
licznej, ustawy o powszechnym spisie 
rolnym w 2020 r. oraz ustawy o naro-
dowym spisie powszechnym ludności 
i mieszkań w 2021 r.

l ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. 
o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 
r. poz. 997, z późn. zm.);

l rozporządzenie (WE) Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady nr 763/2008 z dnia 
9 lipca 2008 r. w sprawie spisów po-
wszechnych ludności i mieszkań (Dz. 
Urz. UE L 218 z 13.8.2008, str. 14);

l rozporządzenie wykonawcze komisji 
(UE) 2017/543 z dnia 22 marca 2017 
r. określające zasady stosowania 
rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 
w sprawie spisów powszechnych 
ludności i mieszkań w zakresie specy-

LICZYMY  SIĘ  DLA  POLSKI! 
– 1 kwietnia 2021 rozpocznie się Narodowy 
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
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fikacji technicznych tematów i doty-
czących ich podziałów (Dz. Urz. L 78 
z 23.3.2017, str. 13);
Ponadto, w dniu 2 lutego 2021 roku 

rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy 
o Narodowym Spisie Powszechnym Lud-
ności i Mieszkań 2021 r. przedłużającej 
czas trwania spisu, według której spis 
rozpocznie się 1 kwietnia 2021 r., a za-
kończy 30 września 2021 r. Zmiany te 
mają umożliwić bezpieczne i efektywne 
przeprowadzenie spisu w warunkach za-
grożenia epidemicznego COVID-19.

Realizację spisu poprzedziły wie-
lomiesięczne prace przygotowawcze, 
w tym konsultacje społeczne, spisy prób-
ne przeprowadzane w celu testowania 
arkusza spisowego i aplikacji, a także 
przekazywanie danych przez podmioty 
prowadzące rejestry urzędowe oraz syste-
my informacyjne administracji publicznej, 
niepubliczne systemy informacyjne, w tym 
przez dostawców publicznie dostępnych 
usług telekomunikacyjnych.

Udział w spisie jest obowiązkowy, 
a wszystkie dane osobowe przetwarzane 
w ramach prac spisowych są poufne i pod-
legają szczególnej ochronie, na zasadach 
określonych w ustawie o statystyce pub-
licznej oraz w ustawie o ochronie danych 
osobowych. Dane osobowe od momentu 
ich zebrania stają się danymi statystycz-
nymi i objęte są tajemnicą statystyczną, 
a osoby wykonujące prace spisowe są 
zobowiązane do jej przestrzegania. Przed 
przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są 
pouczani o istocie tajemnicy statystycznej 
i sankcjach za jej niedotrzymanie. Dane 
pozyskane podczas spisów mogą być wy-
korzystywane wyłącznie do opracowań, 
zestawień i analiz statystycznych oraz 
do aktualizacji operatów do badań staty-
stycznych prowadzonych przez służby 
statystyki publicznej.

Zgodnie z zapisami w dokumentach, 
wyniki spisu ludności i mieszkań powin-
ny być przekazane do Eurostatu w ciągu 
dwóch lat po zakończeniu badania. Zobo-
wiązanie to ma za zadanie ujednolicenie 
informacji wynikowych, które są wykorzy-
stywane na potrzeby instytucji unijnych.

Jakie dane będą 
zbierane w NSP 2021

Zakres informacyjny spisów określają 
wymagania międzynarodowe oraz krajowe 
akty prawne i strategie. Potrzeby krajowe 
różnych grup użytkowników danych zosta-
ły również zbadane przez Główny Urząd 

Statystyczny podczas konsultacji społecz-
nych. Spisem objęte będą osoby fizyczne 
stale zamieszkałe i czasowo przebywające 
w mieszkaniach i innych pomieszczeniach, 
osoby niemające miejsca zamieszkania, 
mieszkania, budynki, obiekty zbiorowe-
go zakwaterowania oraz zamieszkane 
pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Zbierane dane można ująć w następu-
jące grupy tematyczne: charakterystyka 
demograficzna osób, aktywność ekono-
miczna, niepełnosprawność, migracje 
wewnętrzne i zagraniczne, charakterystyka 
etniczno-kulturowa, gospodarstwa domo-
we i rodziny oraz warunki mieszkaniowe. 
Charakterystyka demograficzna osób 
obejmie: płeć, wiek, adres zamieszkania, 
stan cywilny, poziom wykształcenia, kraj 
urodzenia oraz kraj posiadanego obywatel-
stwa. W ramach aktywności ekonomicznej 
pytania dotyczyły będą: bieżącego statusu 
na rynku pracy (praca, bezrobocie, bier-
ność zawodowa), rodzaju działalności za-
kładu pracy, statusu zatrudnienia, wymiaru 
czasu pracy, źródeł utrzymania, rodzaju 
pobieranych świadczeń. Niepełnospraw-
ność oceniana będzie przez pryzmat samo-
oceny stanu zdrowia, prawnego orzeczenia 
stopnia niepełnosprawności oraz grupy 
schorzeń.

W ramach ruchów migracyjnych za-
planowano szereg pytań dotyczących prze-
mieszczania się w kraju i poza granicami 
Polski. Przedmiotem spisu będzie także 
przynależność narodowa lub etniczna, ję-
zyk używany w kontaktach domowych oraz 
przynależność do wyznania religijnego.

W ramach spisu ustalony zostanie skład 
gospodarstw domowych i rodzin, stopień 
pokrewieństwa z reprezentantem gospo-
darstwa domowego oraz tytuł prawny do 
zajmowania mieszkania.

Opis zajmowanych mieszkań zawierał 
będzie: powierzchnię, zagęszczenie, wypo-
sażenie w urządzenia techniczno-sanitarne 
oraz rodzaj stosowanego paliwa do ogrze-
wania. Opis budynku będzie zbliżony, 
dodatkowo przedmiotem zainteresowania 
będzie stan własności budynku, rodzaj, 
liczba mieszkań oraz rok jego budowy.

W jaki sposób 
można się spisać?

Po raz pierwszy w historii polskiej 
statystyki publicznej samospis interne-
towy będzie obowiązkowy. Jeśli ktoś, 
np. ze względu na zaawansowany wiek, 
stan zdrowia czy niepełnosprawność, nie 
będzie się w stanie samospisać, pomogą 

mu w tym rachmistrze – bezpośrednio lub 
telefonicznie.

Samospis internetowy odbywać się 
będzie, jak każdy spis powszechny, 
w wyznaczonym terminie. Respondenci 
na własnych komputerach lub urządze-
niach mobilnych, uzupełnią wymagane 
dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej 
na stronie internetowej spis.gov.pl. Każ-
da osoba dokonująca samospisu będzie 
uwierzytelniana w systemie teleinforma-
tycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, 
osoba spisująca się użyje unikalnego hasła. 
Aplikacja na bieżąco zasygnalizuje, czy 
respondent właściwie wypełnia rubryki.

Respondenci, którzy nie będą mogli 
samodzielnie spisać się poprzez formularz 
internetowy, zostaną spisani jedną z dwóch 
innych metod: wywiadu telefonicznego 
wspieranego programem komputerowym 
(CATI) oraz wywiadu bezpośredniego 
prowadzonego przez rachmistrza spiso-
wego i rejestrowanego na elektronicznym 
urządzeniu przenośnym (CAPI). Wobec 
każdego respondenta dobierana i sto-
sowana będzie jedna, odpowiednia dla 
niego metoda. Rachmistrze telefoniczni 
i terenowi będą mieli obowiązek zadbania 
o bezpieczeństwo danych. Osoba objęta 
spisem powszechnym, która nie będzie 
mogła dopełnić obowiązku przeprowadze-
nia samospisu internetowego, może zgłosić 
ten fakt służbom statystyki publicznej, 
telefonując na podany do wiadomości 
publicznej numer infolinii spisowej.

Generalny Komisarz Spisowy (Prezes 
GUS), wojewódzcy komisarze spiso-
wi (wojewodowie) i ich zastępcy oraz 
gminni komisarze spisowi (prezydenci 
miast lub wójtowie) mają obowiązek za-
pewnić bezpłatny dostęp do pomieszczeń 
wyposażonych w sprzęt komputerowy 
z zainstalowanym oprogramowaniem oraz 
udzielić niezbędnej pomocy przy obsłudze 
interaktywnej aplikacji. Pomieszczenia 
takie mogą być wyznaczone w urzędach 
statystycznych, urzędach wojewódzkich, 
urzędach gmin oraz w gminnych jednost-
kach organizacyjnych.

Warto dodać, że wymienione metody 
zbierania danych mają tylko charakter 
uzupełniający, wiodącą i obowiązującą 
metodą udziału w NSP 2021 jest samospis 
internetowy.

Od  1 kwietnia 
– spiszmy się 

przez Internet, 
bo #LiczysięKażdy!
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Punktem wyjścia będzie 
zahamowanie rozwoju epide-
mii, i dlatego tak ważny jest 
prawidłowy przebieg prowa-
dzonego wszędzie szczepie-
nia. Świetnie spisują się nasi 
seniorzy, którzy w pierw-
szej kolejności mogą zostać 
zaszczepieni, i z wielką też 
determinacją ten – nazwijmy 
– zbiorowy obowiązek – wy-
pełniają. Wielu z nich już się 
zgłosiło w wyznaczonym ter-
minie po drugą dawkę szcze-
pienia i jak mówią – czują się 
dobrze po przeprowadzonych 
w Sokolnikach zabiegach. 

Cały czas są też gotowi do 
pomocy druhowie z jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
Solca Wielka, wspierający 
wszystkich pacjentów w za-
kresie transportu osób mają-
cych trudności w dotarciu do 
punktu szczepień. 

W przypadku mieszkań-
ców, których stan zdrowia 
uniemożliwia zarówno samo-
dzielne dotarcie do Ośrodka 
Zdrowia ani też nawet sko-

rzystanie z oferowanego przez 
Samorząd środka transportu, 
mają zastosowanie możliwości 
stworzone specjalnie w tym 
celu w ramach Narodowego 
Programu Szczepień przeciw-
ko wirusowi SARS-CoV-2 po-
przez tzw. wyjazdowe punk-
ty szczepień. Po zgłoszeniu 
w swoim ośrodku POZ chęci 
do szczepienia takiej osoby, 
rozpoczyna się procedura 
zgodna z zasadami organiza-
cji szczepień realizowanych 
w miejscu pobytu pacjenta. 
Przy realizacji szczepień meto-
dą mobilną, stacjonarny punkt 
szczepień może się ubiegać 
o wsparcie z województwa 
w postaci przygotowanych 
do tego zespołów mobilnych. 
Podmiotami prowadzącymi 
zespoły są: Instytut Zdrowia 
Medicall oraz Wojewódzka 
Stacja Ratownictwa Medycz-
nego; Szpital Wojewódzki 
w Sieradzu oraz Wojewódzka 
Stacja Ratownictwa Medycz-
nego w Łodzi. 

To wszystko ma zapewnić 

powszechny dostęp do szcze-
pień wszystkim zaintereso-
wanym mieszkańcom, nieza-
leżnie od miejsca, w którym 
ktoś mieszka i stanu zdrowia 
pacjenta. Temu służy ponad 
sześć tysięcy punktów szcze-
pień w Polsce oraz wdrażanie 
formy mobilnej według moż-
liwości zdrowotnych miesz-
kańców. 

Mogą się zmieniać przy 

Szczepienia trwają, strażacy pomagają
Cały naród walczy ze skutkami koronawirusa, by 
jak najszybciej cieszyć się normalnym życiem, 
bez ograniczeń, nakazów itp. zjawisk społecznych. 
Pomyślna realizacja postanowień zawartych 
w Narodowym Programie Szczepień to niejako 
podstawowy warunek uratowania jak największej liczby 
rodaków, jak również powiększanie potrzebnej wiedzy 
do okiełznania w przyszłości nieprzewidywalnych 
możliwości zatruwającego nasze życie wirusa.

tym terminy szczepień w przy-
padku drugiej dawki z powodu 
nieregularnych dostaw szcze-
pionek, ale nad tym wszystkim 
czuwają służby medyczne, 
które cały proces szczepień 
organizują. Dzisiejsza komu-
nikacja – telefon czy internet 
bardzo ułatwiają współpracę 
w tym zakresie. Na wszelki 
wypadek – życzmy sobie czę-
sto ZDROWIA!                     Pao 
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Jest to pewien fenomen 
dotyczący obszarów wiej-
skich, co zapewne samo-
rządowe elity społeczności 
miejskich też dostrzegają 
ten fakt, gdyż tak namacalne 
wartości społecznego dzia-
łania sprawdzają się w każ-
dej miejscowości na mapie 
samorządowej kraju. Mowa 
o zaufaniu, bezinteresowno-
ści, poświęceniu i oddaniu 
dla swego środowiska, co 
w przypadku funkcji sołtysa 
jest – nazwijmy – „chlebem 
powszednim”. 

Specyfika zorganizowa-
nych form współpracy w wio-
sce mającej aktywnego sołty-
sa może być przykładem dla 

tych właśnie wspomnianych 
środowisk miejskich, gdzie 
ze „świecą szukać” lokalnych 
liderów z gospodarskim po-
dejściem dla dobra swojego 
samorządu. Oczywiście, nie 
ma w tym nic nagannego, bo 
w dużych skupiskach ludzkich 
trochę trudniej jest zafunk-
cjonować w jakiejkolwiek 
słusznej społecznej sprawie, 
niż na terenie przeciętnego 
sołectwa. Ale, to tylko mała 
dygresja – z całym szacun-
kiem dla mieszkańców miast 
– ułatwiająca wyrazić swą 
aprobatę wobec kontynuato-
rów wielowiekowej tradycji 
współrządzenia w miejsco-
wościach typowo wiejskich. 

Widać jednak gołym okiem 
samo zjawisko, jak – rela-
tywnie – dużo mieszkańców 
w gminach wiejskich żyje 
na co dzień sprawami swojej 
wspólnoty samorządowej.

Wójt Gminy Ozorków 
Tomasz Komorowski za-
prosił wszystkich sołtysów 
i Przewodniczącego Rady 
Osiedla w Sokolnikach-Lesie 
do leśmierskiego GOK-u na 
spotkanie z okazji Dnia Soł-
tysa i jednocześnie roboczą 
naradę w dniu 11 marca br. 
Data zebrania miała zasadni-
czy wpływ na porządek obrad, 
a więc rozpoczęto wystąpie-
niem Wójta na okoliczność 
obchodzonego w całym kraju 

Dnia Sołtysa. W otoczeniu 
najbliższych współpracowni-
ków – zastępcy Mariana Le-
mańskiego, Sekretarz Gminy 
Małgorzaty Tomczak i Skarb-
nika Gminy Małgorzaty Do-
mańskiej, Wójt Tomasz Ko-
morowski w imieniu własnym 
i kierownictwa naszego Sa-
morządu złożył uczestnikom 
spotkania najserdeczniejsze 
życzenia – przede wszystkim 
dobrego zdrowia. Dziękując 

Narada w „Dniu Sołtysa”
/Leśmierz, 11 marca 2021roku/
11 marca to Dzień Sołtysa, jest on uroczyście obchodzony w całej Polsce i można 
powiedzieć, że na wielu szczeblach sprawowanej w naszym kraju władzy publicznej 
to święto jest traktowane bardzo poważnie, bo dotyczy tysięcy zasłużonych dla 
„polskiej wsi” sołtysów. Z wielkim szacunkiem podkreśla się rolę i znaczenie pracy 
sołtysa w swojej miejscowości, gdzie zazwyczaj lokalna społeczność wykazuje duże 
zainteresowanie rozwiązywaniem nabrzmiałych problemów. 

wszystkim za dotychczasową 
współpracę wyraził istotne 
w pracy sołtysa życzenie, aby 
ta praca w swoim sołectwie 
była zawsze powodem do sa-
tysfakcji. Samo świętowanie 
Dnia Sołtysa musiało się na 
tym zakończyć, gdyż prze-
strzeganie koronawirusowych 
obostrzeń na więcej niestety 
nie pozwala. 

Przechodząc do pozo-
stałych zagadnień narady 
Wójt Komorowski odniósł się 
do możliwości uczestnictwa 
sołtysów w obradach sesji 
Rady Gminy, gdzie również 
panuje zalecany odgórnie 
reżim sanitarny. W takim 
przypadku zainteresowana 
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osoba musi taki zamiar zgło-
sić nieco wcześniej w Biurze 
Rady Gminy. Uczestnicy 
narady dowiedzieli się rów-
nież od Wójta, jak przebie-
gają w naszej gminie (GZOZ 
Sokolniki-Parcela) szczepie-
nia przeciwko COVID-19, 
co dotyczyło głównie osób 
starszych tj. 80- i 70-latków 
– uprawnionych do szcze-
pień w pierwszej kolejności. 
Seniorzy mogą korzystać 
z pomocy jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej Solca 
Wielka w zakresie transportu 
samochodem. W trudnych 
sytuacjach jest też możli-
we zastosowanie mobilnego 
punktu szczepień – w miej-
scu pobytu pacjenta. Prawdą 
też jest, że akcja szczepienia 
destabilizuje czasami pracę 
pozostałych naszych ośrod-
ków zdrowia, gdyż Narodowy 
Program Szczepień wymaga 
zaangażowania większej ilo-
ści personelu medycznego. 
Okazuje się, że na rynku pracy 
coraz mniej przedstawicieli 
tego zawodu, którzy są bardzo 
potrzebni i u nas znaleźliby 
zatrudnienie. 

Wójt poinformował rów-
nież sołtysów, że w niedługim 
czasie (1IV – 30IX2021r.) 
zostanie przeprowadzony 
spis powszechny w naszym 
kraju. Ten obowiązek dotyczy 
każdego mieszkańca i można 
również tego dokonać przez 
INTERNET. 

Wybiegając nieco w przy-
szłość Wójt Tomasz Ko-

morowski zasygnalizował 
planowaną przez państwo 
inwentaryzację źródeł ciepła 
służących do ogrzewania po-
mieszczeń w gospodarstwach 
domowych. Wygląda na to, 
że docelowo znikną z nasze-
go życia tradycyjne metody 
ogrzewania swoich domów. 
Z myślą już o Świętach Wiel-
kanocnych Wójt przedsta-
wił propozycję konkursową 
z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Łódzkiego pt. 
„Tradycyjny mazurek Wiel-
kanocny”.

Temat inwestycji na rok 
2021 w gminie Ozorków 
omówił zastępca Wójta Ma-
rian Lemański. Najważniej-
sze z nich – zapisane w bu-
dżecie – to: rozbudowa sieci 
wodociągowej – z udziałem 
środków pozyskanych z Rzą-
dowego Funduszu Inicjatyw 
Lokalnych – obejmująca 
miejscowości: Helenów, 
Sokolniki-Las, Skotniki, 
Sokolniki-Parcela, Konary-
-Sierpów. Drugą inwestycją 
zapisaną w budżecie jest 
termomodernizacja strażnicy 
OSP Solca Wielka za środ-
ki pozyskane z Łódzkiego 
Obszaru Metropolitalnego. 
Pozostałe zaplanowane in-
westycje będą realizowane 
w oparciu o złożone wcześ-
niej wnioski następująco: 
droga w Konarach z Fundu-
szu Dróg Samorządowych, 
droga Borszyn – Skromnica 
oraz przebudowa i rozbu-
dowa oczyszczalni ścieków 

wraz z odcinkiem kanaliza-
cji sanitarnej w Leśmierzu 
– z Rządowego Funduszu 
Inicjatyw Lokalnych, droga 
w Tkaczewie z programu 
– modernizacja dróg dojaz-
dowych do gruntów rolnych. 
Więcej konkretów odnośnie 
zaplanowanych przedsię-
wzięć gospodarczych w gmi-
nie będzie znanych w miarę 
dokonywanych rozstrzygnięć 
w kwestii wnioskowanych 
przez Samorząd dotacji.

Sekretarz Gminy Małgo-
rzata Tomczak przekazała 
za pośrednictwem sołtysów 
zawiadomienie dla właścicieli 
lasów z terenu naszej gminy 
nt. konsultacji w sprawie 
projektów uproszczonych 
planów urządzania lasów 
niestanowiących własności 
Skarbu Państwa. 14 kwiet-
nia br. w naszym Urzędzie 
w godz. 8.30 – 12.00 odbędą 
się takie konsultacje dla właś-
cicieli lasów.

W części narady przezna-
czonej dla sołtysów i Prze-
wodniczącego Rady Osiedla 
w Sokolnikach-Lesie władze 
gminy wysłuchały najpilniej-
szych potrzeb w sołectwach 
zgłaszanych z sali obrad. 
Z wypowiedzi uczestników 
narady widać, że w czasie 
mijającej zimy najbardziej 
ucierpiały drogi, bo zgłosze-
nia dotyczą wielu gminnych 
miejscowości. Walnie też 
przyczynił się do tego remont 
na kolei i zamknięcie tymcza-
sowe przejazdu we Wróble-

wie. Wymuszone objazdy, 
zwłaszcza ciężkiego taboru, 
okazały się bardzo zgubne dla 
dróg utwardzonych w tamtej-
szej części gminy. Naprawy 
będą bardzo kosztowne i oby 
nie tylko na koszt naszej 
gminy. Ponadto, sukcesyw-
nie ma miejsce uzupełnianie 
tzw. ubytków w asfalcie na 
drogowych jezdniach. Z ko-
lei drogi gruntowe, których 
jeszcze jest sporo, wymagają 
użycia równiarki. Zasmuca 
też temat śmieci w miej-
scach publicznych, gdzie 
nieznani – niegrzeczni ludzie 
pozostawiają swoje odpady, 
a najbardziej jest to widoczne 
w Sokolnikach-Lesie. Sporo 
zgłoszeń dotyczyło oświet-
lenia ulicznego, jest jeszcze 
wiele miejsc gdzie sołtysi 
chcieliby pozyskać nowe 
lampy. Powrócił temat odbio-
ru folii rolniczych i dużych 
opon, mało jest firm parają-
cych się taką działalnością. 
Sołtysi doglądają również na 
swoim terenie tablic ogłoszeń 
i przystanków autobusowych, 
gdzie potrzebne są prace reno-
wacyjne na skutek częstego 
użytkowania. 

Wójt Tomasz Komorow-
ski na zakończenie narady za-
pewnił wszystkich, że Urząd 
Gminy Ozorków jest zawsze 
do dyspozycji przedstawicieli 
naszych sołectw i Osiedla 
w Sokolnikach-Lesie, by po-
magać i wspólnie rozwiązy-
wać zaistniałe problemy.

Pao
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Gospodarstwo rolne dla 
wielu dzieci jest domem 
i miejscem wypoczynku. 
Powinniśmy więc stwa-
rzać bezpieczne warunki 
zabawy, wyjaśniać niebez-
pieczeństwa na jakie mogą 
być narażone oraz wska-
zywać sposoby ich unika-
nia. Podstawową sprawą 
jest zapewnienie dzieciom 
właściwej opieki oraz przy-
gotowanie odpowiedniego 
miejsca spędzania wolnego 
czasu z dala od części pro-
dukcyjnej gospodarstwa. 
W związku z tym Oddział 
Regionalny KRUS w Łodzi 
przedstawia propozycje dla 
dzieci, które mogą wpły-
nąć na wzrost świadomo-
ści zarówno najmłodszych 
mieszkańców terenów 
wiejskich jak i ich rodzi-

Marcowe propozycje KRUS dla dzieci

ców. Jednocześnie młodzi 
uczestnicy naszych propo-
zycji mogą rozwijać swoje 
talenty i wygrać atrakcyjne 
nagrody.

XI Ogólnopolski 
Konkurs Plastyczny dla 
Dzieci pt. „Bezpiecznie 
na wsi mamy – od 30 

lat z KRUS wypadkom 
zapobiegamy”

Pierwszą propozycją, 
przygotowaną z myślą 
o uczniach szkół podsta-
wowych, jest jedenasta 
edycja konkursu plastycz-
nego pt. „Bezpiecznie na 
wsi”. Honorowy patro-
nat nad konkursem spra-
wuje Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Na terenie 
województwa łódzkiego 
organizatorem Konkursu 

jest Oddział Regionalny 
Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego w Ło-
dzi, a współorganizatorami 
przedstawiciele Wojewódz-
kiej Komisji ds. bezpie-
czeństwa i higieny pracy 
w rolnictwie, m. in. Okrę-
gowy Inspektorat Pracy 
w Łodzi, Oddział Tere-
nowy KOWR w Łodzi, 
Łódzki Oddział Regio-
nalny ARiMR, Łódzki 
Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego z siedzibą w Brato-
szewicach, Izba Rolnicza 
Województwa Łódzkie-
go, Kuratorium Oświaty 
w Łodzi oraz Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wzajemnych 
„TUW”.

Hasło jedenastej edycji 
cieszącego się rokrocznie 
dużym zainteresowaniem 
dzieci konkursu nawiązuje 
do 30-letniej działalności 
prewencyjnej KRUS i zwią-
zane jest z jubileuszem, 
który Kasa obchodzi w tym 
roku. Oferta edukacyjna 

Kasy od początku działania 
instytucji kierowana jest 
również do najmłodszych 
mieszkańców wsi. Orga-
nizacja Konkursu pozwa-
la sprawdzić ich wiedzę 
o bezpieczeństwie pracy 
i zagrożeniach wypadko-
wych w gospodarstwach 
rolnych. 

Celem działania kiero-
wanego do uczniów wiej-
skich szkół podstawowych 
jest promowanie pozytyw-
nych zachowań związanych 
z przebywaniem i zabawą 
dzieci na terenie gospo-
darstwa rolnego. Zadanie 
konkursowe polega na wy-
konaniu dwuwymiarowej 
pracy plastycznej w forma-
cie A-3, w dowolnej tech-
nice, obrazującej sposoby 
zapobiegania wypadkom 
przy pracy w gospodarstwie 
rolnym oraz rolniczym cho-
robom zawodowym. 

Autorzy najciekawszych 
prac, na każdym etapie 
Konkursu, otrzymają na-
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grody ufundowane przez 
Kasę Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego, współ-
organizatorów i patronów 
Konkursu. Prace laureatów 
będą publikowane również 
w materiałach popularyza-
torskich Kasy.

Termin nadsyłania prac 
plastycznych do jednostek 
KRUS w województwie 
łódzkim mija 31 marca 
2021 roku. Regulaminy 
konkursu zostały przesłane 
do szkół podstawowych 
z terenu województwa łódz-
kiego.

W przypadku dodatko-
wych pytań prosimy o kon-
takt pod numerami telefo-
nów lub za pomocą poczty 
elektronicznej: (42) 665 07 
13, e-mail: lodz@krus.gov.
pl;  (43) 823 93 10, e-mail: 
zdunskawola@krus.gov.pl 
lub (44) 725 64 16, e-mail: 
tomaszowmazowiecki@
krus.gov.pl.

II Ogólnopolski 
Konkurs dla Dzieci 

na Rymowankę
Kasa Rolniczego Ubez-

pieczenia Społecznego 
ogłosiła również II edycję 
Ogólnopolskiego Konkur-
su dla Dzieci na Rymo-
wankę o Bezpieczeństwie 
w Gospodarstwie Rolnym. 
Do udziału w konkursie 
zapraszamy dzieci w wie-
ku od 11 do 14 lat, któ-
rych przynajmniej jeden 
z rodziców lub opiekun 
prawny podlega ubez-
p ieczen iu  spo łeczne -
mu rolników w okresie 
przyjmowania zgłoszeń 
do Konkursu.

Zadanie konkursowe po-
lega na ułożeniu rymowan-
ki promującej prawidłowe 
nawyki i zachowania dzieci 
odnoszące się do pracy 

i zabawy na terenie go-
spodarstwa rolnego, a tak-
że popularyzującej Wykaz 
czynności szczególnie nie-
bezpiecznych, związanych 
z prowadzeniem gospodar-
stwa rolnego, których nie 
należy powierzać dzieciom 
poniżej 16 lat. Tegoroczna 
edycja odbywa się w roku 
jubileuszowym KRUS 
i przebiega pod hasłem: 
„Bezpiecznie na wsi mamy 
– od 30 lat z KRUS wypad-
kom zapobiegamy”. 

Pracę Konkursową pod-
pisaną imieniem i nazwi-

skiem uczestnika Konkursu 
oraz wypełniony formularz 
zgłoszeniowy należy prze-
słać do dnia 9 kwietnia 
2021 r. na adres e-mail: 
rymowanka@krus.gov.pl 
(w temacie należy wpisać: 
Konkurs na rymowankę 
– imię i nazwisko dzie-
cka) lub pocztą tradycyjną 
na adres: Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecz-
nego, Biuro Prewencji, 
al. Niepodległości 190, 
00-608 Warszawa (z dopi-
skiem Konkurs na rymo-
wankę).

20 laureatów z najwięk-
szą liczbą punktów zostanie 
uhonorowanych nagrodami 
rzeczowymi o wartości ok. 
600 zł.

W przypadku dodatko-
wych pytań prosimy o kon-
takt z Biurem Prewencji 
w Warszawie, tel. (22) 592 
64 10, e-mail: bp@krus.
gov.pl

Źródło: Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia 

Społecznego 
Oddział Regionalny 

w Łodzi




