
BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

26 marca 2021 r. Nr 6 (625) ISSN 1642-6711. Nakład: 15 000 egz. ROK XXXI. Gazeta bezpłatna. 

Zdrowych 
Świąt Wielkanocnych, 

spędzonych w rodzinnym 
gronie, z nadzieją 

na odrodzenie 
i spokojną przyszłość

życzy
Jacek Lipiński

BURMISTRZ 
ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO

wraz ze WSPÓŁPRACOWNIKAMI

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIMBIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIMBIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIMBIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIMBIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIMBIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIMBIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIMBIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

Przepełnionych miłością i obecnością bliskich, Przepełnionych miłością i obecnością bliskich, 
radosnych Świąt Wielkanocnychradosnych Świąt Wielkanocnych

życzyżyczy
Małgorzata GrabarczykMałgorzata Grabarczyk

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Aleksandrowie ŁódzkimPrzewodnicząca Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim



2 STRONA

40 i cztery, Nr 6 (625), 26 marca 2021 r.

„40 i cztery” Dwutygodnik Aleksandrowa Łódzkiego. Ukazuje się od 1991 r. Wydawca: Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim. 
Naczelnik Wydziału Informacji i Mediów Agata Kowalska — tel. 42 2700342, 661 688 200, agata.kowalska@aleksandrow-lodzki.pl

Redakcja: Krystyna Buda-Sowa — tel. 42 2700343, Stanisław Sobczak — tel. 42 2700343 redakcja@aleksandrow-lodzki.pl. 
Skład i łamanie: Dorota Bełdowska-Zemła — tel. 605 252 849. 

Adres redakcji: 95-070 Aleksandrów Łódzki, pl. Kościuszki 4. Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o. 90-532 Łódź, ul. Skorupki 17/19, tel. 42 6377275. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania, adiustacji tekstów i zmiany tytułów. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść reklam, komunikatów i ogłoszeń. 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu edycji ogłoszeń i reklam. Nie zwracamy niezamówionych tekstów i ich nie publikujemy. 

Opinie
Człowiek Wolności daje popalić
Daniel Obajtek był mi do tej pory raczej 
obojętny. Kojarzył mi się co najwyżej 
z drożyzną na stacjach benzynowych i or-
lenowskimi hot dogami, które nie powiem, 
są niezłe. Od jakiś dwóch tygodni lubię 
jednak tego gościa coraz bardziej. Oto bo-
wiem wreszcie pojawił się facet z jajami, 
który przysłużył się zjednoczonej prawicy 
niczym Szyszko Puszczy Białowieskiej. Żad-
na tam niemrawa opozycja, żaden tam ja-
jogłowy Budka ani rubaszny Czarzasty nie 
dowalili PiS-owi i jego akolitom tak, jak 
dowalił im Obajtek.

Pojawił się nie wiadomo skąd, z jakiegoś 
Pcimia, który nie wiadomo czy w ogóle 
figuruje na mapie. Dzięki Kaczyńskiemu 
zrobił szybką karierę, został szefem naj-
większego koncernu paliwowego w Polsce, 
po czym okazał się największym bólem dla 
PiS-u od początku ich nieudolnych rządów. 
Jeszcze w lutym, gdy Obajtek odbierał tytuł 
Człowieka Wolności 2020 tygodnika „Sieci”, 
Kaczyński obsypywał go komplementami, 
twierdząc, że to „człowiek niezwykły, nie-
zależnie od tego czy działa w jednej gmi-
nie, czy w instytucji państwowej. Idziemy 
dobrą drogą i tego by nie było, gdyby nie 
prezes Daniel Obajtek”. Hm, gdyby prezes 
wtedy wiedział, że za dwa tygodnie roz-
pocznie się serial kompromitujących afer 
z udziałem tego niezwykłego człowieka, że 
usłyszymy taśmy z nagraniem jego ordy-
narnych bluzgów, że dowiemy się o prowa-
dzeniu firmy podczas bycia wójtem Pcimia 
oraz o dziesiątkach luksusowych nierucho-
mości w całej Polsce, na które Obajtek 
żadną miarą nie mógł legalnie zarobić, za-
pewne szybciej połknąłby własny język, niż 
wygłaszał peany o panu Danielu.

Skąd ta nagła erupcja złych wieści o preze-
sie Orlenu? Na pewno nie jest to przypadek. 
Ktoś miał dość Obajtkowych sukcesów, ktoś 
nie chciał go widzieć w fotelu premiera — 
bo i takie krążyły plotki, więc wypuścił 
z butelki Dżina, który być może zmiecie 
nareszcie rządy PiS. Kto to mógł zrobić? 
Niech każdy sam sobie wytypuje, ja sta-
wiam na Morawieckiego albo Ziobrę. Ten 
pierwszy miał motyw — nie chciał przestać 
być premierem, a drugi odpowiednią wie-
dzę i dostęp do sądowych akt. Być może 
kiedyś się dowiemy, na razie jednak dzię-
kujemy Obajtkowi, że spłatał PiS-owi psi-
kusa jak nikt dotąd. Brawo panie Danielu, 
chcemy jeszcze!

Apis

Po raz piąty Aleksandrów Łódzki 
wygrał w plebiscycie firmy Ener-
ga na najładniej oświetlone miasto 
w regionie łódzkim. Nasza ilumina-
cja była po prostu najpiękniejsza. 
Nagrodą jest sprzęt AGD i lampa UV 
o wartości 10 tys. zł.

Lodówki, kuchenki, zmywarki, pralki, 
mikrofalówka, czajniki to sprzęt AGD, 
jaki trafił do najbardziej potrzebują-
cych. Rodziny zostaną wybrane głównie 
przez pracowników socjalnych, którzy 
najlepiej znają potrzeby mieszkańców.

— Z rozdysponowaniem tego sprzętu 
nie będzie problemu, bo zawsze jest 
więcej potrzebujących niż sprzętu. 
Zajmą się tym osoby, które najlepiej 
wiedzą, komu trzeba pomóc, czyli 
asystenci rodzin, pracownicy Ośrodka 
Pomocy Społecznej i „Wrzosu”, którzy 
również mają wgląd w takie środowi-
ska — mówi Małgorzata Grabarczyk, 
Przewodnicząca Rady Miejskiej.

Bożonarodzeniowa iluminacja, jak 
widać, podobała się nie tylko aleksan-
drowianom.

— Wielokrotnie wygrywaliśmy już 
w skali województwa, również w skali 
kraju zajmowaliśmy czołowe miejsca. 
Jeśli chodzi o województwo, to Alek-
sandrów Łódzki właśnie w tym plebi-
scycie ma swoje kultowe miejsce i za 
to Państwu bardzo serdecznie dziękuję 

— mówi Burmistrz Jacek Lipiński.

Co roku władze dbają o to, aby 
Aleksandrów w tym świątecznym okre-
sie prezentował się jak najpiękniej, 
a mieszkańcy dodatkowo przyczyniają 
się do tego, by pomóc najuboższym.

Wystarczyło kilkanaście sekund, by 
wejść na stronę internetową i kliknąć 

„Aleksandrów Łódzki”. Tak zrobiło wie-
le osób i tym samym nasza gmina wy-
grała tegoroczną edycję akcji „Świeć 
się z Energą”. 17 marca przedstawi-
ciele firmy przekazali bon i sprzęt AGD 
dla mieszkańców gminy.

— Grupa Energa, jako firma odpo-
wiedzialna społecznie, stara się wspie-

rać ważne inicjatywy prospołeczne 
i często sama daje im początek. Jed-
ną z takich inicjatyw jest plebiscyt 

„Świeć się z Energą” — mówi Tomasz 
Durlej z firmy Energa.

To już 17. edycja plebiscytu. Alek-
sandrów Łódzki bierze w niej udział po 
raz piąty i za każdym razem znajduje 
się w finałowej czołówce, zdobywając 
tytuł „Świetlnej stolicy województwa 
łódzkiego”. 

Dziękujemy wszystkim, którzy ze-
chcieli wejść na stronę internetową 
i zagłosować na Aleksandrów Łódzki. 
(ak i S.S.) 

Aleksandrów Świetlną Stolicą Województwa

Po kilku miesiącach remontu przy-
szedł czas na oficjalne przekazanie 
kluczy. Przedstawiciele Związku 
Kombatantów Rzeczpospolitej oraz 
Towarzystwa Przyjaciół Aleksan-
drowa od środy mają swoją siedzi-
bę w budynku przy 11 Listopada 3. 
W czasie symbolicznej uroczystości 
nie ukrywali, że nowy lokal przeka-
zany przez władze miasta, to nie-
zwykła motywacja do działania.

— Bardzo nam się tu podoba i jeste-
śmy bardzo zadowoleni, że mamy taki 
lokal, nasi członkowie będą bardzo za-
chwyceni — mówi pełniąca obowiązki 
prezesa, Izabela Kobryń. — W starym 
lokalu było bardzo brzydko i zimno. Tu 
jest cieplutko, bardzo ładnie i przy-
jemnie. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. 
Dziękujemy wszystkim państwu, któ-
rzy byliście zainteresowani tym, żeby 
przekazać nam taki fajny lokal.

Przekazując klucze do nowego loka-
lu, burmistrz Jacek Lipiński podkre-
ślał, że mimo trudnego, pandemicz-
nego czasu wszystkim bardzo zależało, 
by lokal jak najszybciej był gotowy. 

— Siłami pracowników samorzą-
dowych, siłami gminy udało nam się 
przekazać kompleksowy lokal. To je-
den z budynków znajdujących się bez-
pośrednio w zasobach komunalnych. 
Tu za chwilę będzie tętnić życiem 
siedziba kombatantów i TPA. To świet-
na inicjatywa, ponieważ od dawna te 

środowiska nie miały własnej siedziby 
z prawdziwego zdarzenia. A przecież 
w ostatnim czasie udało nam się kilka 
takich pomysłów zrealizować — choć-
by fantastyczną siedzibę Związku 
Emerytów, Rady Seniora i jeszcze paru 
innych organizacji, których potrzeby 
udało nam się zaspokoić. A zarówno 
TPA jak i związek kombatantów istnie-
ją od kilkudziesięciu lat i są to organi-
zacje, które budują tożsamość lokalną. 

— To prawda, działamy już od 40 lat 
— mówi Kinga Kalina z Towarzystwa 
Przyjaciół Aleksandrowa. — Dzięki 
nowemu miejscu, gdy już minie pan-
demia, będziemy mogli działać jesz-

cze prężniej. Lepsze warunki zawsze 
sprzyjają lepszej organizacji i dają 
jeszcze więcej możliwości do działa-
nia. 

— Wszystko jest pięknie urządzone, 
mamy już szafy, szafeczki, stół, ga-
blotę — dojdą jeszcze półki — cieszy 
się Teresa Szczygłowska, z komisji re-
wizyjnej Związku Kombatantów. — To 
wielka radość. 

Na ścianach nowego pomieszczenia 
wiszą już dyplomy, niebawem na pół-
kach pojawi się też księga pamiątkowa. 
Kombatanci i członkowie stowarzysze-
nia bez wątpienia będą się tu czuć jak 
u siebie. (jc)

Nowy lokal kombatantów
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Odpracowują swoje winy, zamiast iść za kratki

Klienci Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim nie powinni mieć kłopotów z załatwieniem spraw… 

Zimą odśnieżają, jesienią 
grabią liście a wiosną zamiata-
ją ulice. Pomagają na MOSiR-
-ze, wielu z nich porządkuje 
również lokale komunalne. 
Pracy na pewno nie zabraknie.

— Większość skazanych su-
miennie wykonuje powierzo-
ne zadania. Pomagają naszym 
pracownikom w drobnych 
pracach remontowych czy bu-
dowlanych. Każda para rąk się 
przyda, więc to dobry układ. 
Czasem pojawi się nawet tzw. 
złota rączka — mówi Anna Szu-
tenbach z PGKiM.

Wśród skazanych są panowie 
jak i panie. Kobiety bez wąt-
pienia stanowią mniejszość. 
One najczęściej pomagają 
sprzątać. Każdego miesiąca 
skazany musi odpracować od 
20 do 40 godzin w zależności 
od przewinienia. Są tacy, któ-
rzy popracują dwa - trzy mie-
siące i kara anulowana, ale też 
tacy, którzy na swoim koncie 
mają i po 300 godzin w ramach 
odpracowania swojego wyroku.

— Ja miałem do wyboru: albo 
8 miesięcy więzienia, albo 280 
godzin do odpracowania. Pew-

nie, że wybrałem to drugie, 
aby nie siedzieć w zakładzie — 
mówi Robert, skazany za nie-
płacenie alimentów.

Aleksandrów Łódzki już od 
kilkunastu lat bierze udział 
w programie resocjalizacji 
przez pracę. Co miesiąc każda 
z instytucji, gdzie pracują ska-
zani, przygotowuje godzinowy 
raport, który przesyłany jest 
do odpowiedniego sądu.

— Różnie to z nimi jest. Nie-
którzy nie stawiają się zgodnie 
z harmonogramem, więc na 
własne życzenie trafiają do 
więzienia. Większość jednak 
przychodzi i pracuje. MOSiR 
ma dzięki temu spore korzy-
ści, bo w naszym przypadku 
mamy tylko pięciu etatowych 
pracowników a do ogarnięcia 
spory teren — mówi Arkadiusz 
Cichecki dyrektor MOSiR.

Dzięki takiej formie odbywa-
nia kary więzień może spłacać 
swoje długi — grzywny czy od-
szkodowania. Tym samym nie 

generuje kosztów w zakładzie 
karnym. Swoją pracą więźnio-
wie częściowo zdejmują ten cię-
żar z barków podatników.  (ak)

Koronawirus zdezorganizo-
wał życie wielu z nas. Obecnie 
na sile przybiera już trzecia 
fala pandemii. Każdego dnia 
słyszymy o kolejnych zachoro-
waniach. Chorują także miesz-
kańcy Aleksandrowa, wśród 
nich również pracownicy Urzę-
du Miejskiego. Dlatego, by 
zminimalizować ryzyko trans-
misji wirusa, podjęto decyzję 
o ograniczeniu dostępu do 
urzędu. Nie oznacza to jednak, 
że urzędnicy nie pracują. Choć 
pandemiczna rzeczywistość 
ograniczyła do minimum bez-
pośredni kontakt, bez proble-
mu załatwimy wszystkie urzę-
dowe sprawy.

— Mamy zwiększoną liczbę 
zachorowań na Covid, stąd te 
ograniczenia — mówi Iwona 
Dąbek, sekretarz miasta. — 
Sprawy, które muszą być oso-
biście załatwione w urzędzie, 
po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym bezpośrednio 
z pracownikiem, są załatwiane. 

Żadna sprawa nie zostanie za-
niechana. 

Chodzi nie tylko o zabez-
pieczenie pracowników, ale 
przede wszystkim Klientów, 
którzy zwracają się do urzę-
du. Terminy osobistych wizyt 
w UM umawiane są telefonicz-
nie. Pracownicy magistratu za-
chęcają też, by zakładać Profil 
Zaufany. Można zrobić to przez 
Internet. 

— Daje nam to możliwość za-
łatwienia wielu spraw w sieci, 
właśnie z wykorzystaniem Pro-
filu Zaufanego — wyjaśnia Mar-
lena Ziąbka z Wydziału Orga-
nizacji i Spraw Obywatelskich. 
— Mamy możliwość, na przykład 
złożenia wniosku o wydanie do-
wodu osobistego, ale też innych 
urzędowych spraw związanych 
choćby z Urzędem Stanu Cywil-
nego czy Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej. 

Dzięki Profilowi Zaufanemu 
możemy się również zamel-
dować przez platformę ePUAP. 

Jeśli ktoś jednak takiego pro-
filu nie posiada, musi umówić 
się z urzędnikiem na spotkanie 
— konkretny dzień i godzina 
ustalane są telefonicznie. 

Dokumenty, które przynosi-
liśmy dotychczas do Biura Po-
dawczego, można wrzucać do 
skrzynki podawczej znajdującej 
się przy wejściu od strony Urzę-
du Stanu Cywilnego (od strony 
11 Listopada). Dokumenty paku-
jemy w kopertę (jeżeli potrzeb-

ne jest potwierdzenie to razem 
z dokumentami — zostanie ode-
słane na wskazany adres).

Mówiąc krótko urząd, choć 
wejście do niego jest dziś utrud-

nione przez pandemię,pracuje 
normalnie. Załatwimy w nim 
wszystkie sprawy — zarówno te 
bardzo ważne, jak i przyjemne, 
jak choćby odbiór nagród w Re-
feracie Ochrony Środowiska.

— Nasze obowiązki się nie 
zmieniły, nadal robimy to, co do 

nas należy, pomagamy Klientom 
załatwiać wszystkie sprawy urzę-
dowe — słyszymy w magistracie. 

Adresy mailowe i numery te-
lefonów do poszczególnych wy-

działów odnajdziemy na wej-
ściach do urzędu (choć trzeba 
pamiętać, że czynne jest tylko 
wejście główne — w ratuszu od 
strony placu Kościuszki), jak 
i na urzędowej stronie interne-
towej.

Jacek Czekalski

Więźniowie porządkują miasto
Ponad 60 osób skazanych wyrokami sądów 
odpracowuje swoją karę w ramach prac społecznych. 
Jedni otrzymali taki wyrok za niepłacenie alimentów, 
drudzy za przestępstwa drogowe a jeszcze inni za 
drobne kradzieże. Wśród nich nie ma osadzonych za 
groźne przewinienia.

Dla niektórych wybór jest prosty: wolą odpracować 
swoje przewinienia niż iść za kraty. 

Jak w czasie pandemii załatwić sprawę w urzędzie?
Mimo, że z uwagi na wzrost liczby zachorowań, do UM 
nie wejdziemy „z ulicy”, to w magistracie wszystko 
działa normalnie. Załatwimy więc każdą sprawę, 
jeśli będzie taka konieczność, również w czasie 
bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem. Zalecany 
jest jednak kontakt zdalny oraz korzystanie z Profilu 
Zaufanego. W jego założeniu również pomogą 
urzędnicy.

Po telefonicznym umówieniu się z pracownikiem na konkretną godzinę Klient może 
przyjść do Urzędu i załatwić sprawę osobiście. 
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Partnerstwo na rzecz Aleksandrowa Łódzkiego ser-
decznie dziękuje wszystkim, którzy przekazali Fundacji 
1% podatku dochodowego za rok 2019. — Państwa życzli-
wość pomogła nam realizować projekty i działania, które 
wzbogaciły życie kulturalnego naszego regionu. Szczegól-
nie było to ważne w trudnym „epidemicznym” czasie — 
mówi Elżbieta Grochulska z Partnerstwa. — Pozyskaliśmy 
łącznie 8000 zł, środki te przeznaczyliśmy na działania 
statutowe (koncerty, warsztaty twórcze, wydarzenia in-
tegrujące lokalną społeczność). Jesteśmy przekonani, że 
dobrze służą one nam wszystkim i są coraz bardziej po-
trzebne. Państwa zaangażowanie utwierdza nas w prze-
konaniu o słuszności i ważności naszych działań oraz mo-
bilizuje do podejmowania nowych.

Partnerstwo dziękuje za pomoc i ogromne zaufanie, 
wyrażając jednocześnie nadzieję, że będzie mogło liczyć 
na wsparcie i życzliwość również w tym roku. Nr KRS 
Partnerstwa: 0000546680. 

29 marca ruszy nabór do aleksandrowskich przedszko-
li. Najmłodsi Aleksandrowianie, dopiero rozpoczynają-
cy swoją drogę edukacyjną, mogą wybierać spośród 6 
przedszkoli i 5 oddziałów przedszkolnych znajdujących 
się w szkołach podstawowych. Placówki mają jeszcze 
423 wolne miejsca. Szczegółowy wykaz wolnych miejsc 
wraz z adresami przedszkoli dostępny na stronie www.
aleksandrow-lodzki.pl oraz na oficjalnym profilu miasta 
@AleksandrowLodzkiOfficjal (FB). 

Cztery szkoły z gminy Alek-
sandrów Łódzki biorą udział 
w konkursie „Kolorowe sto-
łówki”, organizowanym przez 
firmę Amica. Są to: SP 1, SP 3 
i SP 4 oraz Szkoła Podstawowa 
w Bełdowie. Głosując na jedną 
wybraną podstawówkę, możesz 
zmienić szkolną stołówkę w peł-
ne kolorów miejsce, w którym 
wszystko smakuje lepiej!

Szkoły podzielono na trzy ka-
tegorie — szkoły do 150 uczniów, 
szkoły do 350 uczniów i szkoły po-
wyżej 350 uczniów. W tej sytuacji 
może być nawet trzech zwycięz-
ców z jednej gminy. Zwycięskie 
placówki, które zbiorą najwięcej 
głosów w swojej kategorii zo-
staną nagrodzone metamorfo-
zą szkolnej stołówki. Architekci 
zaprojektują stołówkową prze-
strzeń na nowo, wprowadzając 
kolor tam, gdzie go brakowało 
i ożywiając wnętrze, aby stało się 
przytulne, przyjazne i iskrzące 
kolorami!

Szkoła z największą liczbą 
głosów w rankingu (w każdej 
z trzech kategorii) wygra realiza-

cję odmiany stołówki o wartości 
80 000 zł! Następne 6 szkół - zaj-
mujących miejsce drugie i trze-
cie w każdej kategorii otrzyma 
voucher o wartości 5 000 zł na 
wyposażenie kuchni w sprzęt AGD 
marki Amica.

Na razie wygląda na to, że 
dwie aleksandrowskie szkoły — SP 
4 i SP 1 — mają duże szanse na 
zwycięstwo. Głosowanie trwa do 
15 maja br., więc wszystko jesz-

cze jest możliwe! Oficjalne wyni-
ki zostaną ogłoszone 31 maja br.

Głosowanie odbywa się online 
poprzez stronę firmy: www.kolo-
rowestolowki.amica.pl. Aby za-
głosować, trzeba założyć tam kon-
to. Można oddać 1 głos dziennie.

Liczymy, że i tym razem 
aleksandrowianie nie zawiodą 
i będą wspierać aleksandrow-
skie szkoły głosując codziennie 
do 15 maja! (S.S.) 

Partnerstwo dziękuje i prosi o jeszcze…

Wolne miejsca w przedszkolach

Głosowanie na kolory i nowy sprzęt
Zmień oblicze szkolnych stołówek razem z Amicą

Od 1 lutego można składać 
wnioski elektroniczne o 500+ na 
okres świadczeniowy trwający od 
1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 
r. (2021/2022). Nabór wniosków 
papierowych rusza 1 kwietnia.

Jak załatwić formalności?
Wniosek o świadczenie wycho-

wawcze składa się raz w roku. 
Można to zrobić przez internet, 
tj. za pośrednictwem: Platformy 
Usługowo-Informacyjnej „Emp@
tia”, systemów teleinformatycz-
nych banków krajowych, PUE ZUS 
lub osobiście w Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Aleksandrowie 
Łódzkim, Dział Świadczeń Wycho-
wawczych, Aleksandrów Łódzki , 
ul. Warszawska 10, (budynek CPR 
i US) w poniedziałki w godz. 12-

16, wtorki w godz. 8-17, środy 
w godz. 8-16, czwartki w godz. 
10-16.

WAŻNE! Aby zachować cią-
głość wypłat, osoby, które mają 
przyznane świadczenie 500+ do 
31 maja 2021 r. powinny złożyć 
wniosek do końca kwietnia. Mogą 
to zrobić elektronicznie już od 1 
lutego bądź w sposób tradycyjny 
(wniosek papierowy) od 1 kwiet-
nia.

Wnioski on-line
Podobnie jak w poprzednich 

latach, mieszkanki i mieszkańcy 
Aleksandrowa Łódzkiego mają 
możliwość złożenia wniosków 
w formie elektronicznej, za po-
średnictwem Platformy Usługo-
wo-Informacyjnej „Emp@tia”, 

Platformy Usług Elektronicznych 
ZUS, Bankowości elektronicznej.

Wykaz banków umożliwiają-
cych złożenie wniosków o świad-
czenie 500+:

• PKO Bank Polski
• Bank Pekao SA
• Santander Bank Polska
• mBank
• ING Bank Śląski
• Alior Bank
• T-Mobile Usługi Bankowe
• Banki Spółdzielcze z grupy BPS
• Raiffeisen Bank Polska S.A.
• Bank Pocztowy SA
• Credit Agricole
• Banki Spółdzielcze SGB
• SGB-Bank SA
• Euro Bank SA
• Bank Millennium
• Getin Bank
• Nest Bank
• BGŻ BNP Paribas
• Bank BPS SA.

 
Aneta Jończyk

Kierownik działu świadczeń 
wychowawczych OPS

500 plus — już czas na złożenie 
nowego wniosku!
Wnioski elektroniczne to zdecydowanie najprostsza 
i najwygodniejsza forma złożenia dokumentów. 
Wypełnienie formularza jest bardzo łatwe i w większości 
przypadków nie wymaga dołączania jakichkolwiek 
dokumentów. Dzięki temu zdecydowana większość 
osób będzie w stanie wypełnić go samodzielnie, bez 
konieczności konsultacji z pracownikiem OPS. Dlatego 
warto zrobić to przez internet, w dogodnym dla siebie 
czasie, bez potrzeby udawania się do punktu obsługi.

Zapraszamy wszystkich zdrowych i pełnoletnich 
mieszkańców miasta oraz gminy Aleksandrów Łódzki do 
aktywnego udziału w akcji honorowego oddawania krwi 
organizowanej przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Łodzi. 

Krew będzie można oddać 9 kwietnia 2021 r. w godzi-
nach od 8:00 do 10:00 w Filii SP ZOZ ul. Pabianicka 48 
w Aleksandrowie Łódzkim.

Każdemu krwiodawcy po oddaniu krwi przysługuje 
ekwiwalent kaloryczny (9 czekolad), 2 dni wolnego — 
usprawiedliwione, nieodpłatne badania (pełna morfolo-
gia, oznaczenie grupy krwi, badania wirusologiczne na 
obecność: HIV, żółtaczki typu B i C oraz bakterii kiły), 
niewymiernie dobre samopoczucie wynikające z pomocy 
potrzebującym. 

Pamiętaj o zjedzeniu lekkostrawnego śniadania i nawod-
nieniu organizmu — wypij dzień wcześniej ok 2 litrów pły-
nów więcej niż zazwyczaj (woda, herbata, sok). 

Oddaj krew, ocal życie

Coraz śmielej przebijają się promienie wiosennego 
słońca. To czas, gdy nasze aparaty zapełniają się pięk-
nymi widokami. To również dobry moment, by podziwiać 
przyrodę budzącą się do życia oraz podzielić się swoimi 
fotografiami z innymi. 

Dlatego przygotowaliśmy dla Was konkurs fotograficz-
ny „Odbijamy wiosnę”. Od 26 marca możecie przesyłać 
do nas swoje zdjęcia, na których przedstawiona będzie 
budzącą się do życia przyroda w Gminie Aleksandrów 
Łódzki. Namierzajcie wiosnę, uwieczniajcie jej ozna-
ki i wysyłajcie na adres: konkurs@aleksandrow-lodzki.
pl. Autorzy najlepszych fotografii zostaną nagrodzeni, 
a najciekawsze z nich będą opublikowane w gazecie „40 
i cztery”, na stronie internetowej gminy oraz na oficjal-
nych profilach Aleksandrowa Łódzkiego na portalach spo-
łecznościowych. 

Na zgłoszenia czekamy do 19. kwietnia 2021 r. Każdy 
uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia. Regula-
min dostępny jest pod adresem: https://aleksandrow-

-lodzki.pl/konkurs-fotograficzny-odbijamy-wiosne/
Zatem do dzieła — odbijamy wiosnę! 

Konkurs fotograficzny „Odbijamy wiosnę”
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To nie jest łatwy czas dla ni-
kogo. Również dla uczniów, bo 
nauczanie zdalne — bez wzglę-
du na chęci — nie jest w stanie 
zastąpić tradycyjnych lekcji. 
Egzamin jednak trzeba zdać. 
Próbne egzaminy mogą dać od-
powiedź na pytanie: „nad czym 
należy jeszcze popracować?”.

— W naszej szkole jedno 
dziecko jest na kwarantannie, 
więc będzie pisało egzamin 
w domu i pracę wyśle do na-
uczyciela — mówi Katarzyna 
Ochnik, dyrektor SP 1. — Dla 
nas to już kolejny egzamin 
próbny. Na pierwszym fre-
kwencja była stuprocentowa. 
Obecne absencje nie wynikają 
z winy uczniów.

Próbne egzaminy przepro-
wadzono w reżimie sanitar-
nym. Mimo niestandardowych, 
epidemicznych warunków 
zrobiono wszystko, by w pełni 
odzwierciedlały one te z ofi-
cjalnych egzaminów. Zdaniem 
Małgorzaty Lemańskiej, wi-
cedyrektor SP 1, a jednocze-
śnie nauczycielki języka pol-
skiego, uczniowie nie powinni 
mieć problemów z zalicze-
niem testu.

— Czas egzaminu to dwie 
godziny zegarowe dla uczniów 
bez żadnych dostosowań i aż 
trzy dla uczniów z dostosowa-
niem, czyli czasu jest bardzo 
dużo. W tym roku ze wzglę-
du na pandemię, zarówno na 

próbnym jak i na właściwym 
egzaminie przewidziano nieco 
mniej zadań.

W Szkole Podstawowej nr 1 
próbny egzamin przeprowa-
dzano w dziewięciu salach.

— Staraliśmy się tak to zorga-
nizować, by odpowiadało wa-
runkom właściwego egzaminu, 
by uczniowie wiedzieli, gdzie 
mają pójść i przyzwyczaili się 
do tej sali, w której będą pisać 
egzamin — wyjaśnia Katarzy-
na Ochnik. — Egzamin próbny 
przeprowadza się po to, by 
dokonać diagnozy. Jeszcze jest 
czas na zastanowienie się, co 
trzeba przypomnieć, co jesz-
cze utrwalić.

Po wyjściu z sali uczniowie 
byli dobrej myśli. Większość 
tych, z którymi udało się po-
rozmawiać było zdania, że 
poszło im dobrze. Najwięcej 
problemów, choć niewielkich, 
przysporzyła im matematyka.

— Te roczniki są pokrzyw-
dzone przez nauczanie zdal-

ne — dodaje dyrektor SP 1. — 
W tych trudnych warunkach 
uczniowie dali sobie jednak 
świetnie radę.

Poziom trudności testów od-
powiadał temu, z jakim ósmo-
klasiści będą musieli zmierzyć 
się na prawdziwym egzaminie. 
Kadra pedagogiczna zapew-

nia, że robi wszystko, by mimo 
nauki zdalnej uczniowie byli 
przygotowani najlepiej jak to 
możliwe.

Z oficjalnymi testami, już 
nie na próbę, ósmoklasiści 
będą musieli zmierzyć się mię-
dzy 25 a 27 maja.

Jacek Czekalski

Na północnym fragmencie 
trasy S14, prowadzącym od wę-
zła Teofilów w kierunku Zgierza 
i dalej Emilii — do połączenia 
z autostradą A2, wciąż trwają 
tylko prace przygotowawcze. 
Chińska firma Stecol czeka na 
Zezwolenie na Realizację In-
westycji Drogowej (ZRID) wy-
dawane przez wojewodę. To 
niestety może przełożyć się na 
opóźnienie oddania północnej 
części trasy, które powinno na-
stąpić w 2023 roku.

— Wraz ze zmianą koncepcji 
budowy S14 niezbędne było 
przygotowanie nowego pro-
jektu. Zamiast na nasypach, 
na kilku fragmentach popro-
wadzimy drogę w głębokim 
wykopie. Dzięki temu będzie 
dużo ciszej, co istotnie zwięk-
szy komfort mieszkańców — 
tłumaczy Wojciech Karmasz, 
wicedyrektor Stecol Corpora-

tion Europe. — Ze względu na 
konieczność uzyskania nowej 
decyzji ZRID niezbędne było 
opracowanie raportu oddzia-
ływania na środowisko i prze-
prowadzenie ponownej oceny 
oddziaływania na środowisko. 
Zakładamy, że ocenę taką 
otrzymamy niebawem, co 
pozwoli na uzyskanie decyzji 
ZRID w połowie kwietnia.

Mimo braku pozwoleń, Ste-
col wykonuje prace tam, gdzie 
projekt nie uległ zmianie. 
W wielu miejscach trwają też 
prace przygotowawcze. — Wy-
korzystaliśmy zimę do przygo-
towania się do pełnego zakresu 
robót na wiosnę — wyjaśnia 
Wojciech Karmasz. — W ostat-
nich trzech miesiącach usunęli-
śmy część kolizji podziemnych, 
powstają również konstrukcje 
kilku wiaduktów, m.in. nad ul. 
Aleksandrowską. (kec) 

Ósmoklasiści sprawdzili swoją wiedzę
Na początek język polski, później matematyka i język 
obcy. Ósmoklasiści, których w Aleksandrowie mamy 
286, próbny egzamin i związany z nim stres mają 
już za sobą. Mimo, że przystąpienie do próbnych 
egzaminów nie było obowiązkowe, w aleksandrowskich 
placówkach frekwencja była wysoka.

Uczniowie ósmych klas przyszli do szkoły na krótko: 
tylko po to, by napisać próbne egzaminy… 

Kiedy dojedziemy do Aleksandrowa ekspresówką S14?
Chińska firma Stecol wciąż nie może ruszyć z budową

Nadal nie ruszyła budowa północnego odcinka drogi 
S14 pomiędzy Teofilowem a Emilią. Powodem jest brak 
zezwolenia od wojewody. Roboty idą natomiast pełną 
parą na odcinku południowym, budowanym przez 
Strabag i Bidimex. O ile wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, jeszcze w tym roku pojedziemy pierwszym 
odcinkiem nowej drogi ekspresowej S14 – pomiędzy 
węzłami Lublinek i Teofilów. Będzie więc możliwość 
wjechania na ekspresówkę od strony Aleksandrowa, ale 
pojechać nią będziemy mogli tylko w kierunku Pabianic…

Trwa betonowanie konstrukcji wiaduktów. Fot. Stecol

Najbardziej zaawansowana jest budowa wiaduktu przy ul. Aleksandrowskiej, Fot. Stecol
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W marcu 2021 r. wszystkie nieruchomości 
na terenie miasta i gminy zostały wyposaża-
ne w 120-litrowe pojemniki na bioodpady. Wy-
jątkiem są nieruchomości, których właściciele 
zgłosili posiadanie kompostownika. Brązowe 
pojemniki z napisem BIO służą do zbiórki bio-
odpadów, czyli zarówno odpadów kuchennych 
(obierki, skórki warzyw i owoców) jak i zie-
lonych (trawa liście, gałęzie). W przypadku 
większej ilości bioodpadów istnieje możliwość 
ich oddania. Nadmiar, który nie zmieści się do 
pojemnika, należy spakować we własne worki 
foliowe, nie większe niż 120 litrów w kolorach 
innych niż niebieskie, żółte, zielone, aby od-
różnić od pozostałych frakcji segregowanych. 
Tak spakowane bioodpady wystawione przed 

nieruchomość w dzień odbioru przed godzi-
ną 6:00 powinny zostać odebrane przez firmę 
zbierającą odpady komunalne. Nie będą zosta-
wiane brązowe worki na wymianę.

Prosimy, by do brązowych pojemników nie 
wrzucać odpadów zmieszanych. Do tego celu 
są przeznaczone pojemniki, które były dostar-
czone przez poprzedniego wykonawcę usługi 
odbioru odpadów komunalnych.

Ponadto, w związku z powtarzającymi się 
problemami związanymi z odbiorem śmieci od 
niektórych mieszkańców miasta i gminy Alek-
sandrów Łódzki, Urząd Miejski przypomina, iż 
każdy właściciel zabudowanej nieruchomości 
ma obowiązek oznakowania swojej posesji (ta-
bliczka z numerem porządkowym). 

Głośne NIE mówią wszyscy 
rodzice dzieci niepełnospraw-
nych, które miałyby kontynu-
ować swoją edukację w szko-
łach masowych. To nowy pomysł 
rządu, by w jednej klasie uczyli 
się uczniowie zdrowi i ci, którzy 
do tej pory uczęszczali do szkół 
specjalnych. Nauczyciele są za-
niepokojeni projektem, który 
dano im właśnie do konsultacji.

„Edukacja dla wszystkich” to 
obszerny dokument, jaki przy-
gotowało Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. Głównym jego zało-
żeniem jest model przedszkola 
czy szkoły, do którego uczęsz-
czają dzieci zdrowe, jak i te 
z różnego rodzaju orzeczeniami.

— Od naszych dzieci nie można 
żądać więcej. Potrafią tyle, ile 
potrafią. Żądając by dostosowa-
ły się systemu normalnej szkoły, 
zrobimy im wielką krzywdę — 
mówi Violeta Łabędzka mama 
niepełnosprawnego Mariusza.

Większość wychowanków 
szkoły specjalnej swoje począt-
ki ma właśnie w publicznych 
szkołach podstawowych. I kiedy 
jeszcze w pierwszych klasach 
różnica mogła być niewielka, 
to poziom klasy szóstej, siód-
mej czy ósmej dla wielu może 
okazać się barierą nie do poko-
nania. Pierwsze schody zazwy-
czaj pojawiały się już w klasie 
czwartej, kiedy dochodzą takie 
przedmioty jak biologia, histo-
ria czy geografia. Do tego dość 
obszerny materiał programowy 
z matematyki i… łatwo o zała-
manie. Większość uczniów na 
pojawiające się problemy re-
agowała agresją, niechęcią do 
szkoły i licznymi kłopotami wy-
chowawczymi.

— Kiedy taki uczeń przychodzi 
do nas, przez pierwsze miesią-
ce leczymy rany. Po jakimś cza-
sie zaczyna się otwierać, a my 

wtedy wysuwamy na pierwszy 
plan jego mocne strony. Nabie-
ra pewności siebie, wie, że jest 
w czymś dobry, a wtedy sukcesy 
przychodzą same — mówi na-
uczyciel szkoły specjalnej Karo-
lina Werner.

Wszystko na to wskazuje, że 
będzie to kolejna rewolucja 
w oświacie. A ministerstwo już 
przygotowało trzy nowe ustawy, 
które obecnie są w fazie konsul-
tacji. Zamysł, jak mówią rządzą-
cy, jest taki, by szkoły specjalne 
nie były ograniczeniem i by nie 
izolowały dzieci i młodzieży. Re-
forma ma dać prawa osobom 
niepełnosprawnym i dostosować 
je do nauki i życia w normalnym 
trybie. Tyle, że życie w szko-
le specjalnej też jest normal-
ne. Wielu absolwentów pracu-
je, założyło rodziny i świetnie 
daje sobie radę w codziennych 
zmaganiach. Pytanie, na kogo 
by wyrośli, gdyby trauma braku 
akceptacji i nieustających pro-
blemów w pokonywaniu trud-
ności edukacyjnych ciągnęła się 

przez całą szkołę podstawową 
czy średnią?

— O integracji dzieci powinni-
śmy mówić i realizować projek-
ty wspierające czy wyrównujące 
szanse, ale trudno mówić o in-
tegracji w jednej klasie ucznia 
zdrowego z uczniem niepełno-
sprawnym intelektualnie. Czy 
ktoś tu też pomyślał o samych 
dzieciach zdrowych — mówi Ju-
lita Osiecka dyrektor szkoły in-
tegracyjnej w Rudzie Bugaj.

Zbulwersowani i zaniepokoje-
ni rodzice nie wyobrażają sobie 
swoich pociech w szkołach ogól-
nodostępnych. To już przeżyli i… 
nigdy więcej! — mówią. Spotka-
nie, do jakiego doszło w szkole 
specjalnej, to dopiero początek 
protestów, na jakie szykuje się 
to środowisko. (ak)

 
Nie trzeba było daleko szu-

kać przykładu dziecka nie-
pełnosprawnego ruchowo za-
czynającego swoją przygodę 
w publicznej szkole podstawo-
wej, a następnie uczęszczają-
cego do szkoły specjalnej. Dziś 
Stanisław Sobczak jest pełno-
prawnym, wartościowym pra-
cownikiem naszej redakcji. Na 
stronie obok jego artykuł na ten 
temat.

NIE dla szkół ogólnodostępnych
W szkole specjalnej przy ul. Franciszkańskiej 
zbulwersowani rodzice i pedagodzy głośno wyartykułowali 
swoje argumenty przeciwko planom wprowadzenia ustaw 
przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji.

 
Projekt  realizowany przez 

 Łódzką Izbą Przemysłowo- Handlową w partnerstwie z HRP Group sp. z o. o., miastem Pabianice oraz Gminą Aleksandrów Łódzki. 
 

Prowadzę swoją firmę 2 - zapraszamy do uczestnictwa w projekcie 

Termin realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.05.2023 r. 

 Głównym celem projektu „Prowadzę swoją firmę 2” jest zwiększenie  liczby przedsiębiorstw 
funkcjonujących na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 

W ramach projektu otrzymasz: 
1. Jednorazową dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej:23 050,00 zł; 
2. Wsparcie pomostowe w wysokości 2600,00 zł wypłacane co miesiąc przez okres pierwszych 12 

miesięcy prowadzenia firmy; 
3. Szkolenie i konsultacje związane z prowadzeniem firmy i przygotowaniem biznesplanu; 

Projekt adresowany jest do osób, które: 

1. Zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego tj. 
powiat miasto Łódź, powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski. 

2. Pozostają bez zatrudnienia (bezrobotne i bierne zawodowo). 
3. Mają wiek 30 lat i powyżej. 

Dodatkowo spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków: 
 mają 50 lat i więcej 
 są osobami długotrwale bezrobotnymi 
 są kobietami 
 są osobami z niepełnosprawnością 
 są osobami o niskich kwalifikacjach 

Warunkiem potwierdzającym status na rynku pracy jest: 

 Zaświadczenie z właściwego Urzędu Pracy – w przypadku osób bezrobotnych, zarejestrowanych 
w ewidencji powiatowych urzędów pracy;  lub 
 Zaświadczenie z ZUS – w zakresie braku odprowadzania składek na dzień przystąpienia do 
projektu, w przypadku osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w 
powiatowych urzędach pracy. 

Zaświadczenia, o których mowa powyżej są ważne przez okres 30 dni od dnia ich wydania. 

Terminy rekrutacji      
 
I etap styczeń-luty 2021;   II etap maj-czerwiec 2021;   III etap wrzesień-październik 2021; IV etap styczeń-luty 2022 
Terminy naborów będą publikowane na stronie projektu Prowadzę swoją firmę 2, tj. izba.lodz.pl  

UWAGA: 
Wszystkie pozostałe informacje i wzory dokumentów, w tym wzory związane z uzyskiwaniem 
zaświadczeń z ZUS, zamieszczane i dostępne będą na stronie Lidera projektu Łódzkiej Izby 
Przemysłowo - Handlowej: https://www.izba.lodz.pl/case-studies/prowadze-swoja-firme-2/ 

 

Pytania odnośnie projektu należy kierować na adres: m.raczynski@izba.lodz.pl. 

 

SREBRNY BIZNES - zapraszamy do uczestnictwa w projekcie 
 
Srebrny Biznes – rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 
– dla osób powyżej 30 r.ż. zamieszkałych na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. 

W ramach projektu otrzymasz: 
• Dotacje na uruchomienie działalności – uczestnik otrzymuje jednorazową dotację na 

uruchomienie działalności gospodarczej wysokości 23 050 zł. 
• Wsparcie pomostowe – wsparcie pomostowe zostaje przyznane na okres 6/12 miesięcy  

w wysokości 2 250,00 zł/m-cy. 
• Szkolenia i doradztwo ds. biznesplanów – pakiet szkoleń biznesowych (48h) oraz wsparcie 

doradców ds. biznesplanów. 
Doradztwo/Szkolenia 

Doradztwo zawodowe :1 godzina doradztwa zawodowego na osobę – w celu oceny predyspozycji 
kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej. 
Szkolenia: Wsparcie Szkolenia z zakresu planowania i prowadzenia działalności gospodarczej będą 
realizowane w formule 6 spotkań 8 – godzinnych. 
Doradztwo- pisanie biznes planów: 4 godziny doradztwa ds. biznesplanów – wsparcie w opracowaniu 
biznesplanów. 

Dotacja na uruchomienie działalności 
Uczestnik projektu otrzymuje jednorazową dotację na uruchomienie działalności gospodarczej 
(w maksymalnej wysokości 23 050 zł) opisanej w zaakceptowanym przez Beneficjenta biznesplanie 
i ma obowiązek prowadzenia tej działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy. 
Dotacja służy pokryciu wydatków mających na celu samo uruchomienie działalności gospodarczej. 
Może być przeznaczona na pokrycie wydatków inwestycyjnych (w tym m.in. na środki transportu, 
składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych), zakup środków obrotowych 
oraz pokrycie innych wydatków uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej. 
Zasadniczo dotacja nie powinna służyć pokryciu bieżących wydatków związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej.  
Uczestnik ma obowiązek wydatkować środki w terminie 3 miesięcy od jej otrzymania. 

Wsparcie pomostowe 
Projekt zakłada przyznanie uczestnikom finansowego wsparcia pomostowego na okres 6 miesięcy 
w wysokości 2250 zł/mies./os.  Po 6 miesiącach, 8 uczestników/edycję otrzyma dodatkowo finansowe 
wsparcie pomostowe przedłużone, na okres kolejnych 6 miesięcy. 
Finansowe wsparcie pomostowe może być wykorzystane wyłącznie na sfinansowanie niezbędnych, 
bieżących wydatków, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,  
w szczególności składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, podatków, opłat administracyjnych. 

Kontrola 
Prowadzenie działalności gospodarczej podlega minimum 2 kontrolom na miejscu prowadzenia 
działalności. Wsparcie finansowe podlega zwrotowi w przypadku  stwierdzonego braku  prowadzenia 
działalności gospodarczej. 

Termin rekrutacji    III edycji :  KWIECIEŃ 2021 

Zgłoszenia: Formularze rekrutacyjne można składać w HRP ul. Tymienieckiego 19a, 90-349 Łódź . 

Na wszelkie pytania odpowiadać będzie pani Bogusława Andrzejczak – asystent projektu kom.: +48 
531 561 633, mail: Boguslawa.Andrzejczak@hrp.com.pl 

Formularze do porania na stronach: hrp.com.pl/projekty/srebrny-biznes/ oraz www.ops@opsal.pl  
w zakładce Srebrny Biznes 50+  

Projekt realizowany przez HRP Group Sp. z o.o. oraz partnerów projektu: Miasto Łódź i Gminę Aleksandrów Łódzki 

 

 

UWAGA! Zmiana sposobu zbierania bioodpadów

Niebezpieczne eksperymenty na dzieciach — tak 
niektórzy oceniają propozycje rządu PiS dla szkół. 
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Od czterech lat trwają prace nad 
zmianami w edukacji specjalnej i wspie-
raniu dzieci ze specjalnymi potrzebami. 
Budzi to niepokój wielu środowisk, bo 
mówi się o likwidacji szkół specjalnych 
i poradni psychologiczno-pedagogicz-
nych. Ministerstwo zaprzecza:

— Ministerstwo Edukacji i Nauki pra-
cuje nad nową, lepszą formułą wsparcia 
dziecka, ucznia - szczególnie z niepełno-
sprawnością - i jego rodziny. Przyświe-
ca nam idea, aby każde dziecko miało 
zagwarantowaną pomoc, w tym psycho-
logiczno-pedagogiczną dostosowaną do 
jego potrzeb. Wśród naszych propozycji 
ważną rolę odgrywają poradnie psycho-
logiczno-pedagogiczne i placówki spe-
cjalne. Nie ma planów ich likwidacji — 
poinformował resort.

We wstępie projektu czytamy, że po-
wstał w trosce o wysoką jakość kształce-
nia włączającego. Polega ono na odej-
ściu od postrzegania niepełnosprawności 
ucznia jako bariery w jego funkcjono-
waniu w szkole ogólnodostępnej. To już 
funkcjonuje. Z danych MEN wynika, że 
w szkołach ogólnodostępnych i integra-
cyjnych uczy się 70 proc. uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
Takie są decyzje ich rodziców, którzy 
mają prawo wybrać im szkołę.

No i pięknie! Wydawałoby się — nic 
tylko przyklasnąć, ale jak zwykle diabeł 
tkwi w szczegółach. Po pierwsze pra-
ce trwają, ale nikt ich nie konsultował 
z tymi, których mają dotyczyć zmiany, 
czyli nauczycielami i specjalistami ze 
szkół specjalnych oraz poradni psycho-
logiczno-pedagogicznych czy rodzica-
mi dzieci niepełnosprawnych. Dopiero 
teraz docierają one na dół. Po drugie 
wszelkie zmiany wymagają nakładów, 
a tych nikt nie oszacował. Po trzecie już 
reforma minister Zalewskiej likwidująca 
gimnazja pokazała, jak wiele szkód moż-
na zrobić pospiesznymi i nie do końca 
przemyślanymi decyzjami. Tym razem 
ofiarami takiego „chceniowego” myśle-
nia mogą paść najsłabsi, czyli dzieci do-
tknięte niepełnosprawnością, zwłaszcza 
intelektualną.

W dokumencie przygotowanym przez 
resort edukacji oraz ORE (Ośrodek Roz-
woju Edukacji) czytamy, że w szkołach 
ogólnodostępnych takich uczniów powin-
no być jak najwięcej, a szkoły te powin-
ny zapewnić im wszystko, czego potrze-
bują do rozwoju. W praktyce oznacza 
to, że w powszechnych szkołach powinni 
pojawić się specjaliści. Tyflopedagog dla 
niedowidzących i niewidomych, surdo-
pedagog dla niedosłyszących i niesłyszą-
cych, oligofrenopedagog dla niepełno-
sprawnych intelektualnie. Powinien też 
pojawić się specjalistyczny sprzęt. Na 
przykład pętle indukcyjne do bezprze-
wodowego przesyłania dźwięku dla dzie-
ci z niedosłuchem, właściwe oświetlenie 
i kolorystyka oraz ciągi komunikacyj-
ne dla niedowidzących, miejsca pracy 
i odpoczynku dla dzieci na inwalidzkich 
wózkach, sale sensoryczne do terapii. To 
nie koniec. Stołówki powinny serwować 
uczniom diety specjalistyczne.

Jak to się ma do rzeczywistości więk-
szości szkół w Polsce, gdzie często na-
dal jest wiele barier architektonicznych, 
schody, brak wind, a środków brakuje 
często nawet na odmalowanie szkoły? 
Brakuje również specjalistów w szkole. 
Projekt przewiduje, że w razie braku 
specjalistów lub sprzętu szkoły ogól-
nodostępne mogą zwrócić się o pomoc 
szkół specjalnych przekształconych 
w Centra Wspierania Edukacji Włącza-
jącej. MEN chce, by takie Centrum było 
przynajmniej jedno w każdym powie-
cie. Co ze szkołami specjalnymi, które 
się nie przekształcą? Materiał nie wspo-
mina o ich zamykaniu, ale ich pracow-

nicy obawiają się, że w wyniku projek-
towanych zmian szkolnictwo specjalne 
przestanie istnieć. Obawiają się również 
rodzice dzieci niepełnosprawnych, któ-
rzy często „przygodę” z tzw. „normalną” 
szkołą mają za sobą. Ich dzieci pozna-
ły tam często smak porażki, odrzucenia 
a nawet przemocy. Dla wielu dzieci suk-
cesem jest nauczenie się kilku słów czy 
nauczenie się pisać, inne wymagają sta-
łej indywidualnej opieki, bo nie potrafią 
się skupić. W szkole specjalnej szuka się 
mocnych stron dziecka, by na tym bu-
dować poczucie wartości i pewność sie-
bie. Nie zapewni tego nawet najlepsza 
szkoła integracyjna, w której jest kilku-
dziesięciu uczniów, a nauczyciel najzwy-
czajniej w świecie nie może poświęcić 
dziecku tyle czasu, ile ono potrzebuje. 
W szkole specjalnej klasy są malutkie, 
a ilość opiekunów dostosowana do po-
trzeb dziecka. Tylko stała praca w takiej 
formie przynosi efekty.

— Ja sam, jako osoba niepełnospraw-
na od urodzenia, mająca problemy 
z narządami ruchu, przeszedłem przez 
różne modele edukacji dla osób niepeł-
nosprawnych — mówi nasz redakcyjny 
kolega, Staszek Sobczak. — Zaczynałem 
w zwykłej podstawówce, która w do-

datku mieściła się w kilku obiektach na 
terenie Jeziorska. Oczywiście nie było 
w tamtym czasie (wczesny Gierek) na-
wet mowy o likwidacji barier architekto-
nicznych. Byłem traktowany jak "prawie 
normalny”, bo na wszystkich przedmio-
tach wymagano ode mnie tego, co od 
innych — poza wychowaniem fizycznym, 
gdzie byłem zwykle obserwatorem. Nie 
ukrywam, że bywałem też czasem ofiarą 
jakichś ataków słownych a nawet siło-
wych (problem ten zwykle szybko zała-
twiali moi koledzy lub ja sam).

Gdy byłem w piątej klasie stan moje-
go zdrowia pogorszył się i znalazłem się 
w szpitalu w Poznaniu. Tam na oddziale 

rehabilitacji, a potem ortopedii zetkną-
łem się z nauczaniem szpitalnym. Po 
prostu w szpitalu funkcjonowała szkoła, 
do której uczęszczali młodzi pacjenci 
Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji w Po-
znaniu. Dzieci na oddziale rehabilita-
cji uczyły się w grupach wiekowych po 
zajęciach rehabilitacyjnych, natomiast 
na ortopedii nauczyciele przychodzili 
do łóżek pacjentów. Gdy stan zdrowia 
pozwalał, na sali pojawiali się również 
inni uczniowie z tego rocznika. Nie da 
się ukryć, że nie zawsze efektywność 
tej nauki była właściwa, zwłaszcza, gdy 
uczeń był świeżo po zabiegu. Trudno 
bowiem przyswaja się matematykę bę-
dąc na silnych lekach przeciwbólowych. 
Jednak dzięki takiemu systemowi chore 
dziecko nie traciło roku.

Po kilku miesiącach pobytu w szpitalu, 
trafiłem do Sanatorium Rehabilitacyjne-
go dla Dzieci w Kiekrzu. Tu również funk-
cjonowała szkoła, w której ukończyłem 
6., 7. i 8. klasę. Do południa mieliśmy 
zabiegi rehabilitacyjne, a w przerwach 
odrabialiśmy lekcje pod opieką wycho-
wawców. Po południu udawaliśmy się do 
szkoły mieszczącej się w jednym skrzy-
dle budynku. Klasy były niewielkie, od 
kilku do maksymalnie 10 uczniów. Stan 

liczebny klas zresztą bardzo często się 
zmieniał. Wbrew pozorom ten system 
się sprawdzał, stała rehabilitacja oraz 
dobry poziom nauczania w nielicznych 
klasach dawały bardzo dobre rezultaty. 
Tej szkole, a właściwie dwóm paniom od 
języka polskiego, zawdzięczam to kim 
jestem, bo to co nas wtedy męczyło — 
czyli katowanie rozprawkami i wypraco-
waniami, dziś pomaga w pracy.

Po szkole podstawowej wybrałem 
szkołę specjalną w Poznaniu. Tu również 
klasy były nieliczne, zajęcia prowadzo-
ne w nowoczesnych pracowniach w bu-
dynku bez barier architektonicznych. Do 
szkoły przyjmowano osoby samodzielnie 
funkcjonujące w życiu codziennym. Pe-
dagodzy byli wymagający, nie było taryfy 
ulgowej. Nauczyciele zawodu podkreśla-
li, że musimy być dużo lepsi od spraw-
nych, by znaleźć sobie zatrudnienie.

Dziś z perspektywy czasu patrząc na 
moją edukację widzę wyraźnie, że za-
pewne poradziłbym sobie w tzw. normal-
nych szkołach, ale nigdy nie osiągnąłbym 
sprawności ruchowej, jaką osiągnąłem 
w szkołach specjalnych. Dało mi to 
energię i siłę na wiele lat pracy. Nieste-
ty ten „zapas” pomału się wyczerpuje, 
bo system permanentnej rehabilitacji 
stworzony w latach 70. przez profesora 
Wiktora Degę i przyjęty przez ONZ jako 
wzorcowy, dziś niestety nie funkcjonu-
je. Należy bowiem pamiętać, że osoby 
niepełnosprawne, aby funkcjonować, 
oprócz nauki, potrzebują stałej rehabi-
litacji, bez niej nie ma mowy o pełnym 
rozwoju. Integracja jest z pewnością 
dobrą sprawą, ale nie za wszelką cenę. 
Uczniowie w zależności od stanu swoje-
go zdrowia i psychiki mają różne potrze-
by. Dla jednych włączenie do zwykłej 
klasy będzie dobre (pod warunkiem od-
powiedniego przygotowania klasy), dla 
innych może to być kompletna porażka 
i cofnięcie w rozwoju. Dlatego powinny 
istnieć możliwości wyboru dla rodziców 
i dzieci. Zamiast robić kolejną rewolu-
cję, lepiej doskonalić obecny system.

Niestety proponowany model, może 
doprowadzić do stopniowej likwidacji 
szkolnictwa specjalnego i ograniczenia 
możliwości wyrównywania szans eduka-
cyjnych. Zgadzam się również z opinią 
ZNP, że jest on podyktowany oszczęd-
nościami, a nie dobrem dziecka. Szkoły 
specjalne kosztują więcej, bo trzeba za-
trudnić specjalistów, a nauczyciel przy-
pada na jednego czy kilku uczniów, a nie 
na 30 jak w normalnej szkole. W prze-
kształconych poradniach psychologicz-
no-pedagogicznych zatrudnieni fachow-
cy stracą przywileje nauczycielskie. Te 
doraźne oszczędności będą nas drogo 
kosztować w przyszłości, bo szkoły nie 
będą w stanie zapewnić odpowiednich 
warunków do rozwoju najcięższych 
przypadków osób niepełnosprawnych ru-
chowo i intelektualnie. Lepiej skończyć 
tę źle postrzeganą szkołę specjalną i sa-
modzielnie funkcjonować w społeczeń-
stwie, niż „normalną” i na stałe pozo-
stawać na garnuszku opieki społecznej. 
(S. Sobczak) 

Szkoły specjalne, czyli dobrymi chęciami 
piekło jest wybrukowane

Osobiste refleksje na temat szkolnictwa specjalnego

Dobra opieka, cierpliwość i profesjonalizm dla uczniów wymagających 
więcej uwagi jest najlepszą inwestycją w ich przyszłość. 
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Nasze ulubione przepisy – nie tylko swiateczne ;-)

SKŁADNIKI
450 g opakowanie mrożonego szpinaku 
rozdrobnionego 
(lub 450 g świeżego)
2/3 szklanki oleju
1 szklanka cukru (drobnego lub cukru pudru)
3 jajka
2 szklanki mąki pszennej
2 łyżeczki proszku do pieczenia
KREM MASCARPONE
250 g serka mascarpone (zimne)
200 ml śmietanki 36% lub 30% z kartonika 
(zimnej)
4 łyżki cukru pudru
1 łyżeczka wanilii
1 op. śmietan-fi x (opcjonalnie)
DEKORACJA
owoce granatu, maliny lub czerwone porzeczki 
(świeże lub mrożone), borówki lub jagody, liście 
mięty

PRZYGOTOWANIE
ZIELONE CIASTO
Szpinak mrożony rozmrozić na sitku, następnie 
(bez odciskania) zmiksować blenderem na 
jednolity mus. Świeży szpinak po umyciu włożyć 
do garnka i mieszając podgrzewać ok. 1-2 minuty 
aż zwiędnie, następnie zblendować na mus.  Jajka 
ocieplić (lepiej się ubijają) — włożyć do miski, 
zalać bardzo ciepłą wodą z kranu i odstawić na 

kilkanaście minut, w razie potrzeby zmienić wodę 
na cieplejszą.
Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. Jajka wbić 
do miski, dodać cukier i ubić na puszystą oraz 
jasną masę. Następnie ciągle ubijając wlewać 
cieniutkim strumieniem olej.
Dodać mus ze szpinaku i zmiksować na małych 
obrotach miksera do połączenia się składników 
w jednolitą masę.
Oddzielnie przesiać mąkę i wymieszać 
z proszkiem do pieczenia. Przesypać do ubitych 
jajek i zmiksować na małych obrotach, tylko do 
połączenia się składników w jednolite ciasto.
Masę wylać do formy o średnicy 24 cm (dno 
wyłożone papierem) piec przez ok. 40-45 minut 
do suchego patyczka. Wyjąć i całkowicie ostudzić. 
KREM MASCARPONE
Do misy miksera włożyć mocno schłodzony ser 
mascarpone oraz śmietankę, dodać cukier puder 
i wanilię. Ubijać przez kilka minut aż masa 
zwiększy objętość i będzie puszysta. Na koniec 
można zmiksować ze śmietan-fi x (zawiera tylko 
skrobię i glukozę), który usztywni krem.
PRZEŁOŻENIE
Ciasto przekroić na 2 części. Dolną położyć na 
paterze lub na talerzu. Wyłożyć krem mascarpone.
Z górnej zielonej części ciasta wybrać łyżeczką 
zielony środek i wyłożyć na krem. Pozostałej 
pustej „kopułki” ciasta nie wykorzystamy. 
Udekorować owocami i listkami mięty.

SZYBKA SAŁATKA Z TUNCZYKIEM

SKŁADNIKI
1 puszka tuńczyka w kawałkach w sosie własnym (odcedzić tuńczyka) 
3 jajka ugotowane na twardo (obrane ze skorupki) 
5 łyżek kukurydzy z puszki
200 g sera żółtego
3 łyżki majonezu (lub więcej, jeśli lubimy)
1 drobno posiekana cebula wielkości piłeczki do tenisa
sól, pieprz
natka do dekoracji

PRZYGOTOWANIE 
Tuńczyka odcedzić i odcisnąć (lekko, aby pozostał soczysty), 
wyłożyć do miski. Ugotowane i schłodzone jajka pokroić w kostkę 
lub zetrzeć na tarce na grubych oczkach. Żółty ser zetrzeć na tarce 
grubych oczkach. Dodać kukurydzę, majonez, posiekaną cebulę, 
leciutko posolić i popieprzyć. Wymieszać z majonezem i przełożyć 
do salaterki. Udekorować natką pietruszki.

ZUREK

SKŁADNIKI
6 porcji 
250 g boczku wędzonego (lub 500 g kości lub żeberek wędzonych)
2 litry bulionu (rosół lub bulion drobiowy, warzywny lub wywar po 
obgotowanej białej kiełbasie)
500 ml żuru — zakwasu (może być gotowy z butelki)
200 ml gęstej śmietany homogenizowanej 18%
1 łyżka suszonego majeranku
350 g wiejskiej kiełbasy
ugotowane na twardo jajka
zielenina np. świeży majeranek lub natka pietruszki
pieczywo lub ziemniaki
tarty chrzan (do smaku)

PRZYGOTOWANIE 
W garnku zagotować bulion z dodatkiem wędzonki. Przykryć 
i gotować na małym ogniu przez ok. 30 minut. Dodać żurek 
z butelki (wcześniej potrząsnąć butelką w celu dokładnego 
przemieszania zawartości) oraz śmietanę i majeranek. Dokładnie 
wymieszać i zagotować na małym ogniu. Doprawić zmielonym 
pieprzem w razie potrzeby oraz dodać obraną z błonki i pokrojoną 
na kawałki kiełbasę. Podgrzać i podawać z dodatkami.

ZIELONE CIASTO (LESNY MECH)

PYSZNY LIKIER KAJMAKOWY

SKŁADNIKI
2 puszki masy kajmakowej o klasycznym smaku krówkowym
½ litra białej (czystej) wódki

PRZYGOTOWANIE
Do miksera kielichowego wyłożyć zawartość obydwu 
puszek kajmaku. Wlać alkohol i włączyć mikser. Miksować 
ok. 2-3 minuty (aż składniki się połączą). Gotowe. 
Likier przechowywany w lodówce bardzo gęstnieje, więc 
przed podaniem należy go odpowiednio wcześnie wyjąć. 
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Gdy znudzą się Wam już jajka 
w majonezie, biały barszcz i bia-
ła kiełbasa, wprowadźcie w ten 
świąteczny czas odrobinę koloru. 
W ubiegłym roku zaserwowałem ro-
dzinie gołąbki w czerwonej kapuście, 
ziemniaczane puree z prawdziw-
kiem i sałatkę ze szpinaku, kalare-
py, sera feta i kiszonego pomidora, 
którą posypałem odrobiną słonecz-
nika i polałem olejem lnianym. Ki-
szonego pomidora można zastąpić 
zwykłym, chyba, że jak ja — przy-
gotowaliście sobie kiszonki jesienią. 

W środku gołąbków zagościł ku-
skus, pieczona papryka, pieczarki, 
cebula, czosnek, mięso mielone 
i 2 jajka. Dodałem też przyprawy 

— curry, tymianek, ostrą i słodką 
paprykę. Smaczne, choć czerwona 
kapusta nie chciała współpracować 
przy zawijaniu. 

Mam też propozycję dla tych, 
którzy od potraw świątecznych nie 
stronią, ale nie chce im się  stać  go-
dzinami w kuchni. Na dzień  dobry 
bierzemy dwie saszetki czarnego, 
jaś minowego ryż u. Przepłukujemy 
go zimną  wodą , a nastę pnie bez 
skrupułó w wrzucamy do wrzą tku 
na 22-23 minuty. Waż ne, by woda 
całkowicie zakrywała ryż . Warto też  
odrobinę  ją  posolić, ale nie za duż o, 
bo ryż  zrobi się  twardy.

Gdy woda z ryż em bulgocze sobie 
radośnie, chwytamy za nó ż  i ciacha-
my bez opamię tania: 3 zą bki czosn-
ku na drobną  kosteczkę . Pę czek zie-
lonej pietruszki, jak to pietruszkę  

— drobno. 5 suszonych pomidoró w 
z oleju — drobniutko. 300 gram 
wę dzonego łososia — na małe czę ś ci 
o bliż ej nieokreś lonym kształcie.

Gdy ryż  bę dzie już  gotowy, 
wycią gamy go z wrzą tku i wsadza-
my pod zimną  wodę . Ryż  czeka. 

W tym czasie rozgrzewamy na pa-
telni olej i gdy już  bę dzie skwier-
czał, na minutę  wrzucamy czosnek. 
Po minucie do czosnku dolewamy 
180 mililitró w białego wina. U mnie 
padło na pó łsłodkie z Portugalii. 
Wszystko to siedzi sobie radoś nie 
na patelni około minuty z hakiem. 
Po tym czasie dolewamy dobrą  
pomidorową  pasatę  — tak około 
300-350 mililitró w. Wszystko do-
prawiamy solą  i pieprzem do smaku 
i gotujemy 2-3 minuty. Zbliż amy się  
do mety — na patelnię  dorzucamy 
łososia (odrobinę  zostawiłem sobie 
do przystrojenia), pietruszkę  (też  
bez odrobiny) i suszone pomido-
ry. Czekamy 2 minuty i dorzucamy 
ryż . Mieszamy, by wszystko pię knie 
się  połą czyło i czekamy kolejne 2-3 
minuty. 

Po wszystkim czas na wyładowa-
nie jedzenia na talerz, przystrojenie 
łososiem, pietruszką  i odrobiną fety. 
Polewamy odrobiną  oliwy i moż na 
wcinać .

A co na deser? Mazurek? A może 
coś łatwiejszego?

Na start potrzebujemy mleczka 
kokosowego — 400 ml, dodajemy 
do niego 4 łyż ki nasion chia. Taką  
miksturę , dobrze wymieszaną  — 
najlepiej już  w docelowych naczy-
niach — wkładamy do lodó wki i szu-
kamy sobie zaję cia na kolejnych 5-6 
godzin. Gdy z połą czenia wykorzy-
stanych składnikó w powstanie gę sty 
pudding, przychodzi czas na do-
datki. Ja dodaję kroplę  gryczanego 
miodu, przygotowany chwilę  przed 
podaniem mus z pysznego, słodkie-
go mango, wió rki kokosowe i płatki 
migdałowe — uprażone na suchej 
patelni. Można dodać też liście 
świeżej mięty. Smacznego! 

Jacek Czekalski

Nasze ulubione przepisy – nie tylko swiateczne ;-)
SKŁADNIKI
Spód migdałowy
100 g mąki pszennej
100 g mielonych obranych migdałów (można kupić już 
zmielone)
1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
1 łyżka cukru wanilinowego
70 g cukru
100 g masła (zimnego)
1 żółtko
KREM Z BIAŁEJ CZEKOLDY
200 g białej czekolady
3 łyżki jogurtu naturalnego
DEKORACJA
5 łyżek dżemu brzoskwiniowego np. z kawałkami 
owoców (lub pomarańczowego lub konfi tury z żółtych 
owoców)
kilka suszonych moreli
płatki migdałów

PRZYGOTOWANIE 
SPÓD MIGDAŁOWY
Do miski wsypać mąkę, mielone migdały, proszek do 
pieczenia, cukier wanilinowy i cukier. Dodać pokrojone 

na kawałeczki zimne masło i miksować mieszadłem 
miksera na drobne okruszki lub rozcierać palcami 
aż powstanie kruszonka. Dodać żółtko i połączyć 
składniki w jednolitą kulę. Schłodzić w lodówce 
przez minimum pół godziny. Kulę z ciasta pokroić na 
plastry i wyłożyć spód formy o wymiarach 20 x 30 
cm wyścielonej papierem do pieczenia. Na samych 
brzegach ciasta można odcisnąć wzorki za pomocą 
widelca. Wstawić do lodówki do schłodzenia na ok. 
20 minut lub na 10 minut do zamrażalnika. Piekarnik 
nagrzać do 180 stopni C. Wstawić formę z ciastem 
i piec na złoty kolor przez około 23 minuty. Wyjąć 
i ostudzić.
KREM Z BIAŁEJ CZEKOLADY
Czekoladę połamać na kosteczki i roztopić. Dodawać 
do niej po łyżce jogurt naturalny mieszając na jednolity 
krem.
DEKORACJA
Na spód mazurka wyłożyć dżem, następnie krem 
z białej czekolady. Udekorować suszonymi morelami 
i płatkami migdałów. Wstawić do lodówki do czasu aż 
krem zastygnie (min. 1 godzina). 

MAZUREK WIELKANOCNY Z SUSZONYMI MORELAMI

(Nie)Świątecznie na stole
Przepisy (wielokrotnie wypróbowane) i zdjęcia pochodzą ze strony Kwestia Smaku, profilu Pocałuj mnie w Zupę oraz… domowego archiwum. 
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Hanna Greń, „Pół-
nocna zmiana”
Czas komunizmu 
i represji. Świat 
bez telefonów ko-
mórkowych, kom-
puterów i portali 
społecznościowych. 
W takiej właśnie 
rzeczywistości 
żyje Inga Piąt-
kowska, skromna, 
zagubiona młoda 
kobieta, bohater-
ka powieści Hanny 
Greń pt.: „Północ-
na zmiana”. W jej 

rodzinnym domu brakuje miłości. Czuje się 
odrzucona i wykorzystywana. Pewnego dnia 
odkrywa sekrety przeszłości, które wpłyną 
na jej życie. Jakie tajemnice skrywa rodzina 
i co łączy Ingę z mężczyzną, którego zwłoki 
odnajduje milicja?
Świetny kryminał z rozbudowanym wątkiem 
obyczajowym a zarazem opowieść o skompli-
kowanych losach rodzin, ludzkiej życzliwości 
i przyjaźni.

Wit Szostak, „Cudze słowa”
W „Cudzych słowach” Wita Szostaka siedem 
osób kreśli portret człowieka imieniem Bene-
dykt. Ale jaki to portret! Z każdej opowieści 
wyłania się total-
nie inny bohater: 
twórca restau-
racji, ukochany 
uczeń charyzma-
tycznego filozofa, 
kochanek dwóch 
niezwykłych 
kobiet, kolega 
ze szczenięcych 
lat, przyjaciel, 
syn. Odkrywając 
kolejne karty tej 
powieści, zgod-
nie z zapowiedzią 
z okładki, burzy-
my mit Bene-
dykta. Benedykt Ryś — wielki nieobecny, bóg, 
kochanek, wizjoner, a może jednak zagubio-
ny człowiek i sprytny manipulator? Szostak 
skrzętnie zaciera granice między pozorami 
a faktami, tworzy aluzje, spekulacje, niedo-
powiedzenia. Z każdym nowym rozdziałem 
mamy większy mętlik w głowie. Analizujemy, 
zastanawiamy się, kluczymy. Nasze domysły 
rozbijają się jak bańka mydlana o następne 
cudze słowa.
Lektura tej powieści będzie dla Państwa nie-
zwykłym literackim doznaniem!

Małgorzata Czyń-
ska, „Kobiety 
z obrazów”
Maja — Pepita 
Tudo z dzieła Fran-
cisca Goyi, ekscen-
tryczna Dora Maar, 
Gala — ukochana 
żona Salvadora 
Dali, Emilie Floge 
— modelka Gusta-
wa Klimta, Łem-
picka czy Kahlo. 
Choć pochodziły 

z różnych czasów, krajów i sfer, zostały 
uwiecznione na obrazach, które wywarły 
trwały wpływ na światową sztukę i przeniknę-
ły do zbiorowej świadomości. 
Muzy wielkich artystów zachwycały nieprze-
ciętną urodą, imponowały odwagą, gorszy-
ły bezwstydnością. Często były nie mniej 
fascynujące od płócien, na których je utrwa-
lono. Małgorzata Czyńska udziela im głosu, 
ukazując je, nie przez pryzmat ich związków 
z wielką sztuką, lecz jako osoby z krwi i kości, 
żywe i zaskakująco prawdziwe. 

Barbara Włodar-
czyk, „Szalona 
miłość, chcę 
takiego jak Putin”
Władimir Władi-
mirowicz Putin. 
Były oficer KGB, 
były premier 
i obecnie prezy-
dent Federacji 
Rosyjskiej. Przez 
Zachód przedsta-
wiany jako auto-
krata i despota, 
przez społeczeń-
stwo rosyjskie — 
w przeważającej 
części — kochany i uwielbiany.
Skąd się bierze taka popularność Putina? 
Dlaczego Rosjanie wybaczają mu tak wiele? 
Dlaczego stagnacja,  zwana przez niektórych 

„stabilizacją” okazuje się być bardziej atrak-
cyjna niż wolność i demokracja? Odpowiedź 
na te i wiele innych pytań stara się dać Bar-
bara Włodarczyk w swojej najnowszej książce 
pod tytułem: „Szalona miłość. Chcę takiego 
jak Putin. Reportaże z Rosji”. Polecamy te 
interesujące historie i spotkania z prostymi 
ludźmi.

Walter Tevis, 
„Gambit królowej”
Beth Harmon 
dziewczynka 
z sierocińca, 
odważna, ale po-
zostawiona sama 
sobie, odnalazła 
w sercu fascy-
nację szachami. 
Jej pierwszym 
nauczycielem jest 
pasjonat królew-
skiej gry, nieco 
ponury woźny. 
Niebywały talent 
panny Harmon, początkowo lekceważony 
przez opiekunów, rozwija się po zamieszkaniu 
u rodziny adopcyjnej. A kiedy już się objawia 
i staje się coraz większy, pokonuje wszelkie 
przeszkody i mistrzów oraz zamyka usta kry-
tykom. Wraz z niezaprzeczalnym sukcesem 
i pieniędzmi pojawia się samotność, strach 
i nałóg. Na szczęście są także przyjaźnie i ten 
jedyny ktoś, kto trwa. Spotkania z ludźmi, 
którzy uczą i wspierają, a zamiast rywalizacji 
dają pomoc oraz uczciwość, stają się wielkim 
darem. Fenomenalna książka! I wcale nie 
trzeba być znawcą szachów, by docenić jej 
kunszt.

Poszukując dowodów na początek tradycji zwanej Lanym Po-
niedziałkiem lub śmigusem-dyngusem, która w Poniedziałek Wiel-
kanocny nakazuje polewanie się wodą, dotrzeć możemy do infor-
macji, że na początku, opisywany tu zwyczaj, był stosowany przez 
Słowian w momencie odchodzenia zimy. Ten czas przełomu — odej-
ścia zimy i nadejścia wiosny — celebrowany był polewaniem kobiet 
wodą. Temu polewaniu dodatkowo towarzyszyło delikatne chło-
stanie gałązkami. Dzisiaj z tej tradycji pozostało oblewanie wodą. 
W słowniku języka polskiego na temat śmigusa-dyngusa czytamy:

śmigus, śmigus-dyngus 
1. „zwyczaj polewania się wodą w Poniedziałek Wielkanocny”
2. „lany poniedziałek”

Jakie jest pochodzenie (etymologia) tego znanego Polakom 
zwyczaju? Ciekawe jest to, że Śmigus i Dyngus (pisane wielką li-
terą) przez długi czas były odrębnymi zwyczajami. Śmigus głównie 
polegał na symbolicznym biciu witkami wierzby lub palmami po 
nogach i oblewaniu się zimną wodą, co symbolizowało, związane 
z nadchodzącą wiosną oczyszczenie (dosłowne i mentalne). Potem 
na Śmigus nałożył się zwyczaj dyngusowania (dyngowania), umożli-
wiający możliwość wykupienia się pisankami od podwójnego lania. 
Z czasem oba zwyczaje zaczęto traktować jako jeden. Przestano 
rozróżniać, który zwyczaj na czym polega. Dowodem tej sytuacji 
było pojawienie się w Słowniku poprawnej polszczyzny Stanisława 
Szobera zbitki śmigus-dyngus (pisanej małą literą). 

Powszechnie uważa się że słowo dyngus wywodzone jest od nie-
mieckiego słowa dingen, co oznacza „wykupywać się”. Z dyngusem 
wiązał się zwyczaj składania darów kolędnikom, które potem mo-
gły być przez nich m.in. smakowane. Teorii dotyczącej pochodze-
nia słowa jest kilka — istnieje również teoria według której słowo 

„śmigus” jest przekształconą formą słowa schmackostern (smako-
wać, smagać). 

A jak Dyngus nazywał się po słowiańsku? Słowiańska nazwa tego 
zwyczaju to włóczebny. Słowianie uważali, że woda ma dobroczyn-
ny wpływ na każdego, kogo się nią obleje, dlatego oblewanie się 
wodą miało ich zdaniem sprzyjać płodności (stąd pomysł oblewania 
panien na wydaniu). Dziewczęta czekały na wizytę kolędników, bo 
była ona dobrą wróżbą. Ponoć dziewczęta nie były zupełnie bez-
bronne — miały również prawo do rewanżu, ale dopiero następne-
go dnia.

Czy składając życzenia „Wesołego Alleluja” nie popełniamy błę-
du? 

Takie pytanie może pojawić się, szczególnie wśród purystów ję-
zykowych, osób, które wykazują emocjonalną postawę wobec ję-
zyka i dbają o jego poprawność czasem nawet przesadnie. Skąd 
takie pytanie? Słowo „Alleluja” jest okrzykiem radości, dlatego 
dodanie do niego słowa „wesołego” może powodować wrażenie 
nadwyżki znaczeniowej. Wyjaśnijmy: słowo „Alleluja” oznacza 
w języku hebrajskim zwrot „chwalcie Jahwę” i odnosi się do ko-
nieczności wychwalania Boga. „Alleluja” w chrześcijaństwie ma 
szersze i nieco zmodyfikowane znaczenie: oznacza na przykład 
śpiew, poprzedzający czytanie Ewangelii w czasie mszy. Specjaliści 
zwracają uwagę na to, że „Alleluja” w okresie Świąt Wielkanoc-
nych jest elementem różnych modlitw i jest wyjątkowo popularne, 
dlatego „Alleluja” funkcjonuje także w języku potocznym w zna-
czeniu „Wielkanoc”. W związku z tym popularne wyrażenie „Weso-
łego Alleluja” znaczy dla użytkowników nic innego jak „Wesołych 
Świąt Wielkanocy!” i jest pod względem językowym poprawne 
i traktowane jako frazeologizm. 

Prof. Joanna Satoła-Staśkowiak — językoznawczyni, 
tłumaczka i wykładowczyni akademicka. Na co dzień 
kształci filologów, dziennikarzy i politologów. 

PORADNIK
JĘZYKOZNAWCZYNI

LANY PONIEDZIAŁEK, 
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY  

CZY ŚMIGUS-DYNGUS
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W dniu 1 kwietnia na terenie całego kra-
ju rozpocznie się Narodowy Spis Powszech-
ny Ludności i Mieszkań 2021.

Spisy ludności to jedyne pełne i wielo-
wątkowe badania, a zarazem źródło danych 
z zakresu statystyki ludności. Dostarcza-
ją danych o jej stanie i strukturze według 
ustalonych cech demograficznych i społecz-
no-zawodowych, w oznaczonym momencie 
i na określonym terytorium. Spisy stanowią 
bezcenne źródło informacji o tym jacy jeste-
śmy, jak żyjemy i co zmieniło się w naszym 
życiu w ciągu minionej dekady. Są dorobkiem 
kulturowym i bezcennym dziedzictwem na-
rodowym, a ich największą wartością jest 
ciągłość i porównywalność danych. Spisy 
powszechne to badania pełne — obejmują 
całą populację ludności i mieszkań. Oznacza 
to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu po-
wszechnego pochodzą od wszystkich obywa-
teli. Co istotne, w przypadku wielu cech de-
mograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, 
narodowość czy stopień niepełnosprawności, 
spisy powszechne są jedynym źródłem da-
nych. Dane ze spisu powszechnego są kluczo-
we dla organów administracji publicznej, ale 
również samorządów i całego społeczeństwa. 
Są także źródłem informacji, która stanowi 
podstawę do wszystkich badań statystycz-
nych w okresie między spisowym i decyduje 
o tym, jak głęboko jesteśmy w stanie dia-
gnozować sytuację społeczno-gospodarczą 
w kraju, co z kolei determinuje jakość poli-
tyk, które budujemy — polityk rozwojowych, 
wsparcia czy ochrony. 

Uzyskane podczas spisu powszechnego 
dane indywidualne są opracowywane i przed-
stawiane w postaci agregatów danych o róż-
nych przekrojach i na różnych poziomach 
podziału terytorialnego kraju, zatem wyniki 
spisu umożliwiają analizę i ocenę zróżnico-
wania przemian demograficznych i społecz-
nych w dowolnych przekrojach. Spisy realizo-
wane 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 naj-
większe przedsięwzięcie statystyczne podej-
mowane nie tylko w Polsce, ale i na całym 
świecie. 

Podstawa prawna i obowiązki spisowe
Obowiązek realizacji spisów powszech-

nych spoczywa na Prezesie Głównego Urzę-
du Statystycznego, który jest centralnym 
organem administracji rządowej właści-
wym w sprawach statystyki, natomiast 
najważniejszymi aktami prawnymi regulu-
jącymi przeprowadzenie Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 
roku są:

• ustawa o Narodowym Spisie Powszech-
nym Ludności i Mieszkań 2021 r. z dnia 9 

sierpnia 2019 r. o narodowym spisie po-
wszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. 
U. 2019 r. poz. 1775, z późn. zm.).

• ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmia-
nie ustawy o statystyce publicznej, ustawy 
o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz 
ustawy o narodowym spisie powszechnym 
ludności i mieszkań w 2021 r.

• ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o sta-
tystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, 
z późn. zm.);

• rozporządzenie (WE) Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady nr 763/2008 z dnia 9 lip-
ca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych 
ludności i mieszkań (Dz. Urz. UE L 218 
z 13.8.2008, str. 14);

• rozporządzenie wykonawcze komisji 
(UE) 2017/543 z dnia 22 marca 2017 r. okre-
ślające zasady stosowania rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
763/2008 w sprawie spisów powszechnych 
ludności i mieszkań w zakresie specyfikacji 
technicznych tematów i dotyczących ich po-
działów (Dz. Urz. L 78 z 23.3.2017, str. 13);

Ponadto, w dniu 2 lutego 2021 roku rząd 
przyjął projekt nowelizacji ustawy o Narodo-
wym Spisie Powszechnym Ludności i Miesz-
kań 2021 r. przedłużającej czas trwania spisu, 
według której spis rozpocznie się 1 kwietnia 
2021 r., a zakończy 30 września 2021 r. Zmia-
ny te mają umożliwić bezpieczne i efektyw-
ne przeprowadzenie spisu w warunkach za-
grożenia epidemicznego COVID-19.

Realizację spisu poprzedziły wielomie-
sięczne prace przygotowawcze, w tym kon-
sultacje społeczne, spisy próbne przeprowa-
dzane w celu testowania arkusza spisowego 
i aplikacji, a także przekazywanie danych 
przez podmioty prowadzące rejestry urzędo-
we oraz systemy informacyjne administracji 
publicznej, niepubliczne systemy informa-
cyjne, w tym przez dostawców publicznie 
dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszyst-
kie dane osobowe przetwarzane w ramach prac 
spisowych są poufne i podlegają szczególnej 
ochronie, na zasadach określonych w usta-
wie o statystyce publicznej oraz w ustawie 
o ochronie danych osobowych. Dane osobowe 
od momentu ich zebrania stają się danymi 
statystycznymi i objęte są tajemnicą staty-
styczną, 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 po-
zyskane podczas spisów mogą być wykorzy-
stywane wyłącznie do opracowań, zestawień 
i analiz statystycznych oraz do aktualizacji 
operatów do badań statystycznych prowadzo-
nych przez służby statystyki publicznej.

Zgodnie z zapisami w dokumentach, wy-
niki spisu ludności i mieszkań powinny być 
przekazane do Eurostatu w ciągu dwóch lat 
po zakończeniu badania. Zobowiązanie to 
ma za zadanie ujednolicenie informacji wy-

nikowych, które są wykorzystywane na po-
trzeby instytucji unijnych.

Jakie dane będą zbierane w NSP 2021
Zakres informacyjny spisów określają wy-

magania międzynarodowe oraz krajowe akty 
prawne i strategie. Potrzeby krajowe róż-
nych grup użytkowników danych zostały rów-
nież zbadane przez Główny Urząd Statystycz-
ny podczas konsultacji społecznych. Spisem 
objęte będą osoby fizyczne stale zamieszka-
łe i czasowo przebywające w mieszkaniach 
i innych pomieszczeniach, osoby niemające 
miejsca zamieszkania, mieszkania, budynki, 
obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz za-
mieszkane pomieszczenia niebędące miesz-
kaniami.

Zbierane dane można ująć w następują-
ce grupy tematyczne: charakterystyka de-
mograficzna osób, aktywność ekonomiczna, 
niepełnosprawność, migracje wewnętrzne 
i zagraniczne, charakterystyka etniczno-kul-
turowa, gospodarstwa domowe i rodziny oraz 
warunki mieszkaniowe. Charakterystyka de-
mograficzna osób obejmie: płeć, wiek, adres 
zamieszkania, stan cywilny, poziom wykształ-
cenia, kraj urodzenia oraz kraj posiadanego 
obywatelstwa. W ramach aktywności ekono-
micznej pytania dotyczyły będą: bieżącego 
statusu na rynku pracy (praca, bezrobocie, 
bierność zawodowa), rodzaju działalności 
zakładu pracy, statusu zatrudnienia, wymia-
ru czasu pracy, źródeł utrzymania, rodzaju 
pobieranych świadczeń. Niepełnosprawność 
oceniana będzie przez pryzmat samooceny 
stanu zdrowia, prawnego orzeczenia stopnia 
niepełnosprawności oraz grupy schorzeń.

W ramach ruchów migracyjnych zaplano-
wano szereg pytań dotyczących przemiesz-
czania się w kraju i poza granicami Polski. 
Przedmiotem spisu będzie także przynależ-
ność narodowa lub etniczna, język używany 
w kontaktach domowych oraz przynależność 
do wyznania religijnego.

W ramach spisu ustalony zostanie skład 
gospodarstw domowych i rodzin, stopień 
pokrewieństwa z reprezentantem gospodar-
stwa domowego oraz tytuł prawny do zajmo-
wania mieszkania.

Opis zajmowanych mieszkań zawierał bę-
dzie: powierzchnię, zagęszczenie, wyposaże-
nie w urządzenia techniczno-sanitarne oraz 
rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania. 
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 staty-

styki publicznej samospis internetowy będzie 
obowiązkowy. Jeśli ktoś, np. ze względu na 
zaawansowany wiek, stan zdrowia czy nie-
pełnosprawność, nie będzie się w stanie sam 
spisać, pomogą mu w tym rachmistrze — bez-
pośrednio lub telefonicznie. 

Samospis internetowy odbywać się będzie, 
jak każdy spis powszechny, w wyznaczonym 
terminie. Respondenci na własnych kompu-
terach lub urządzeniach mobilnych, uzupeł-
nią wymagane dane w interaktywnej aplika-
cji, dostępnej na stronie internetowej spis.
gov.pl. Każda osoba dokonująca samospisu 
będzie uwierzytelniana w systemie teleinfor-
matycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, 
osoba spisująca się użyje unikalnego hasła. 
Aplikacja na bieżąco zasygnalizuje, czy re-
spondent właściwie wypełnia rubryki.

Respondenci, którzy nie będą mogli samo-
dzielnie spisać się poprzez formularz interne-
towy, zostaną spisani jedną z dwóch innych 
metod: wywiadu telefonicznego wspierane-
go programem komputerowym (CATI) oraz 
wywiadu bezpośredniego prowadzonego 
przez rachmistrza spisowego i rejestrowane-
go na elektronicznym urządzeniu przenośnym 
(CAPI). Wobec każdego respondenta dobiera-
na i stosowana będzie jedna, odpowiednia 
dla niego metoda. Rachmistrze telefoniczni 
i terenowi będą mieli obowiązek zadbania 
o bezpieczeństwo danych. Osoba objęta spi-
sem powszechnym, która nie będzie mogła 
dopełnić obowiązku przeprowadzenia samo-
spisu internetowego, może zgłosić ten fakt 
służbom statystyki publicznej, telefonując 
na podany do wiadomości publicznej numer 
infolinii spisowej.

Generalny Komisarz Spisowy (Prezes GUS), 
wojewódzcy komisarze spisowi (wojewodo-
wie) i ich zastępcy oraz gminni komisarze spi-
sowi (prezydenci miast lub wójtowie) mają 
obowiązek zapewnić bezpłatny dostęp do 
pomieszczeń wyposażonych w sprzęt kompu-
terowy z zainstalowanym oprogramowaniem 
oraz udzielić niezbędnej pomocy przy obsłu-
dze interaktywnej aplikacji. Pomieszczenia 
takie mogą być wyznaczone w urzędach sta-
tystycznych, urzędach wojewódzkich, urzę-
dach gmin oraz w gminnych jednostkach or-
ganizacyjnych.

Mając na uwadze konieczność przeciw-
działania zagrożeniu zakażeniem wirusem 
SARS-CoV-2 oraz w trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców, Gminne Biuro Spisowe w Alek-
sandrowie Łódzkim informuję, że skorzystanie 
z ww. pomieszczenia będzie możliwe po wcze-
śniejszym umówieniu wizyty telefonicznie. 

Z Gminnym Biurem Spisowym w Aleksan-
drowie Łódzkim należy kontaktować się:

• telefonicznie pod nr tel.: 42 270 03 39 
lub 42 270 03 14,

• mailowo: dorota.rozycka@aleksan-
drow-lodzki.pl lub angelika.nowak@alek-
sandrow-lodzki.pl lub marlena.ziabka@
aleksandrow-lodzki.pl. 

Warto dodać, że wymienione metody zbie-
rania danych mają tylko charakter uzupełnia-
jący, wiodącą i obowiązującą metodą udziału 
w NSP 2021 jest samospis internetowy.

Od 1 kwietnia — spiszmy się przez Inter-
net, bo #LiczysięKażdy! 

1 kwietnia 2021 rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

LICZYMY SIĘ DLA POLSKI! 
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BURMISTRZ ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Lp.
Położenie

nieruchomości KW Nr działki Powierzchnia 
działki

Cena brutto 
nieruchomości Wadium

1. Nowe Krasnodęby, gm. 
Aleksandrów Łódzki

LD1G
/00103419/0

100/3
100/4 (droga)

0,2226ha
+ udział ¼ części 
w drodze o pow. 

0,0543ha

73.277,00zł 14.600,00zł

2. Nowe Krasnodęby, gm. 
Aleksandrów Łódzki

LD1G
/00103419/0 100/6 0,1819ha 66.297,00zł 13.300,00zł

3. Nowe Krasnodęby, gm. 
Aleksandrów Łódzki

LD1G
/00103419/0

100/10
100/4 ( droga)

0,1916ha
+ udział ¼ części 
w drodze o pow. 

0,0543ha

68.234,25zł 13.600,00zł

1. Działki niezabudowane, położone w miejscowości  Nowe Krasnodęby, gmina Aleksandrów Łódzki, przy 
drodze o nawierzchni gruntowej, utwardzonej szlaką, częściowo przy drodze asfaltowej. Obszar przyległy 
uzbrojony jest w energię elektryczną i wodociąg biegnący wzdłuż drogi szlakowej. Sąsiedztwo stanowią 
tereny z zabudową zagrodową , użytkowane rolniczo i tereny leśne. 

2. Zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego , obręb Nowe Krasnodęby: działka nr ewid. 100/3, 
znajduje się na terenie oznaczonym symbolem A4MN/MR-tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej 
i jednorodzinnej i działki nr ewid. 100/4, 100/6 i 100/10, znajdują się na terenie oznaczonym symbolem A4MN/MR-
tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinne i 38/KD- tereny dróg –drogi dojazdowe. Szczegółowe 
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu określa pełny wypis i wyrys z obowiązującego dla tego obszaru 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Szczegółowe warunki zabudowy i zagospodarowania terenu określa pełny wypis i wyrys z obowiązującego 
dla tego obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Powyższa nieruchomość jest wolna od wszelkich zobowiązań i obciążeń.
5. Przetarg odbędzie się 11 maja 2021r. o godzinie 10.00, 10.30, 11.00 ( oddzielnie na każdą działkę) w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Tadeusza Kościuszki 2 (budynek B-I piętro, sala ślubów). 
6. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić przelewem do dnia

05 maja 2021r. na konto Urzędu nr 37878000070000023110000009. Wpłata wadium dokonana przelewem, 
winna wpłynąć na konto tut. Urzędu najpóźniej do dnia 05 maja 2021 roku. 

7. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, 
a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia przetargu przelewem 
na podane konto bankowe lub w kasie Urzędu.

8. Wylicytowana cena zawiera aktualnie obowiązujący  podatek VAT w wysokości 23%.
9. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić zaoferowaną cenę, pomniejszoną o wpłacone wadium 

najpóźniej w terminie do dnia 18 maja 2021r. na konto tut. Urzędu  w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie 
Łódzkim Nr konta 64878000070000023110000008.

10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
• w przypadku osób fizycznych dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

oferenta, a w przypadku reprezentowania innej osoby również pełnomocnictwo notarialne lub 
potwierdzone przez notariusza,

• w przypadku osób prawnych-aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 
3 miesiące), pełnomocnictwa oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.

11.Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca może nastąpić na zasadach określonych ustawą z dnia 24 marca 
1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. 

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej www.aleksandrow-
lodzki.pl, na BIP-ie tut. Urzędu, a ponadto na nieruchomości wyznaczonej do sprzedaży oraz w prasie lokalnej
i biuletynie informacyjnym 40 i cztery Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim. 
Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki 
Przestrzennej, pokój 112, tel. 42 27 00 354.
Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Aleksandrów Łódzki, dnia 18 marca 2021 roku.

INFORMACJA 

Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim uprzejmie informuje, że w ogłoszeniu o 
nieograniczonym pisemnym przetargu ofertowym na dzierżawę części gruntu, oznaczonego 
nr działki 635/2 (LD1G/00044421/5), położonego w Aleksandrowie Łódzkim w Parku 
Miejskim (obok sklepu z pamiątkami), błędnie został podany nr rachunku bankowego 
Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim tj. 07 1240 3914 1111 0000 3087 6345, a 
powinien być 37 87800007 0000 0231 1000 0009 - Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie 
Łódzkim. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.  

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu miejskiego A-2 w rejonie ulic Wojska Polskiego i Kilińskiego oraz alei Wyzwolenia

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z póź. zmianami), art. 
29 oraz art. 39 ust. 1, i art. 54 ust 2 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 (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z póź. zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim nr 

XVIII/128/19 z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów 
Łódzki dla fragmentu obrębu miejskiego  A-2 w rejonie ulic Wojska Polskiego i Kilińskiego oraz alei Wyzwolenia

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu miejskiego A-2 w rejo-
nie ulic Wojska Polskiego i Kilińskiego oraz alei Wyzwolenia wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko. 
Wyłożenie projektu odbywać się będzie w dniach od 6 kwietnia 2021 roku do 28 kwietnia 2021 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandro-
wie Łódzkim, Plac Kościuszki 2, pokój 109, w godzinach od 9.00 do 15.00. 
Projekt planu wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie także w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Prawo 
Lokalne → Zagospodarowanie Przestrzenne → Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu. 
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz w prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 26 kwiet-
nia 2021 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Kościuszki 2 (sala ślubów) o godzinie 15.00. Zgodnie z art. 17 pkt 
11 oraz art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu  miejscowego 
może wnieść uwagi, do Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 maja 2021 roku. Uwagi mogą być wnoszo-
ne w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: 
gmina@aleksandrow-lodzki.pl. Powinny one zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, a także jednoznaczne oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczą. 

Jednocześnie zgodnie z art. 29 i 39 ust. 1. ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko – uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania projektu planu 
miejscowego na środowisko, należy wnosić do Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 maja 2021 roku. 
Uwagi w tym postępowaniu należy składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu. Pisemne uwagi należy kierować na adres Urzędu Miejskiego 
w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Kościuszki 2 albo w formie elektronicznej na adres email: gmina@aleksandrow-lodzki.pl. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego.

Z uwagi na panujący stan epidemii mogą obowiązywać nakazy i ograniczenia w funkcjonowaniu jednostki dotyczące np. zasad wstępu do siedziby 
Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim oraz stosowania środków ochrony osobistej (informacje dostępne są na stronie www.aleksandrow-

-lodzki.pl). W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim, w celu zapoznania się z wyło-
żonymi dokumentami niezbędne jest uprzednie telefoniczne umówienie spotkania z pracownikami merytorycznymi – nr tel. (42) 270 03 17, e-mail: 
agnieszka.ziabka@aleksandrow-lodzki.pl, mariusz.markowski@aleksandrow-lodzki.pl. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym Rozporządzeniem) informujemy, 
że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przekazanych na potrzeby realizacji zadań związanych z procedurą planistyczną jest Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, 
zwany dalej Administratorem. Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 95-070 Aleksandrów Łódzki, Plac Tadeusza Kościuszki 2.
2. W sprawach dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych można skontaktować się również z powołanym przez Administratora inspektorem ochrony 
danych – Dorotą Różycką - wysyłając e-mail na adres: iod@aleksandrow-lodzki.pl bądź listownie na adres: siedziby Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” 
lub telefonicznie (42) 270 03 14
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną określoną 
w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione   podmiotom upoważnionym do odbioru Pani/Pana 
danych na podstawie  przepisów prawa, podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające)
5. Pani/Pana dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z wymogów ustawowych i jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji 
czynności urzędowych.
7. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ,  ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
8.  W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit g RODO) prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane 
pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profi lowania.

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego
ogłasza

nieograniczony pisemny przetarg ofertowy i zaprasza do składania ofert na dzierżawę części gruntu, ozna-
czonego nr działki 635/2 (LD1G/00044421/5), położonego w Aleksandrowie Łódzkim w Parku Miejskim 

przy budynku dawnej wagi (obok sklepu z pamiątkami) 
o powierzchni 10m2, z przeznaczeniem na prowadzenie małej gastronomii, w tym sprzedaż np. lodów, 
gofrów w okresie od 01.04.2021r. do dnia 31.10.2021r., w miejscu wskazanym na szkicu grafi cznym 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
1. Oferty na dzierżawę należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „dzierżawa parku pod małą ga-
stronomię”, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim plac Kościuszki 2 Ratusz pokój 
numer 6, w terminie do dnia 29.03.2021r. do godz.11:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Do przetargu mogą przystąpić osoby fi zyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą oraz nie 
posiadające jakichkolwiek zadłużeń wobec Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.
3. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenie oferty i wniesienie wadium w kwocie 1.000,00 zł. 
Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 29.03.2021r. na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Alek-
sandrowie Łódzkim  nr 07 1240 3914 1111 0000 3087 6345. 
4. Oferta winna zawierać proponowaną kwotę miesięcznego czynszu dzierżawnego za powierzchnię 10m2 
, nie mniejszą niż 1 000,00zł brutto, załączony dowód uiszczenia wadium, oświadczenie o nie posiadaniu 
jakichkolwiek zadłużeń wobec Urzędu Miejskiego oraz przedstawienie wizualizacji lokalizacji miejsca pro-
wadzenia małej gastronomii.
5. Otwarcie ofert nastąpi 30.03.2021r. o godzinie 11:00. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona 
w dniu 31.03.2021 r. na stronie BIP www.aleksandrow-lodzki.pl (zakładka Urząd Miejski w Aleksandrowie 
Łódzkim-przetargi) Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzki oraz na tablicy ogłoszeń.
6. Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego 
za ostatni miesiąc obowiązywania umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone 
po rozstrzygnięciu przetargu, w ciągu 5 dni.
7. Jeżeli osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy dzierżawy najpóźniej do dnia 02.04.2021r. wyga-
sają jej uprawnienia z tytułu wygranego przetargu i wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
8. Dzierżawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich zezwoleń przewidzianych przepisami prawa do 
prowadzenia przez niego działalności gospodarczej na dzierżawionym terenie 
9. Czynsz dzierżawny płatny jest z góry do dnia 20 każdego miesiąca. Oprócz miesięcznej opłaty dzier-
żawca będzie pokrywał pełne koszty związane z eksploatacją przedmiotu dzierżawy, w tym podatek od 
nieruchomości oraz inne zobowiązania publiczne.
10. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia w przypad-
ku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.
11. Informacji w sprawie przetargu można uzyskać w pok. nr 112 bud. „B” w Urzędzie Miejskim w Aleksan-
drowie Łódzkim, lub pod nr tel. 0-42 270-03-54, 270-03-53 na stronie internetowej BIP www.aleksandrow-

-lodzki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim. 
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O G Ł O S Z E N I A D R O B N E

• Kupię pamiątki z PRL-u, antyki, starocie 
i inne. Tel.501 452 953. 

• Likwidacja, sprzątanie, strychów, 
garaży, komórek, domów, mieszkań. Tel: 
500 551 929. 

• Wynajmę lokal na działalność 
gospodarczą. Powierzchnia 66 m 
kw., trzy pomieszczenia (socjalny, wc, 
klimatyzacja). Centrum Tanio! Tel. 514 
526 889. Tanio!

• Szukam pracy w charakterze malowanie 
wnętrz mieszkalnych. Wykonam pracę 
dokładnie i niedrogo. Tel. 575 651 451, 
krzysztof_58@o2.pl Krzysztof. 

• Zlecę pokrycie dachu papą 
termozgrzewalną w Aleksandrowie. Tel. 
669 377 873. 

• Oddam za darmo łóżko drewniane i dwa 
materace 90 x 200 cm. Tel. 602 343 661. 

• Podejmę pracę jako stróż. Tel. 504 521 
977. 

• Oddam darmo lodówkę 1m wysokości, 
pralkę wirową, szyby hartowane 
125x26x5 mm. Tel.692 682 070. 

• Sprzedam Pawilon Handlowo-Usługowy 
207m kw. w Aleksandrowie Ł. na sklep, 
klub, restaurację lub inną działalność. 
Tel. 459014169. 

• Sprzedam mieszkanie 36,6m kw. 
w bloku na parterze, 2 pok., kuchnia, 
balkon, rozkładowe w Aleksandrowie Ł. 
za 170 tys. zł. Tel. 459 014 169. 

• Sprzedam namiot handlowy 6mx3m — 
850 zł. Tel: 515 909 247. 

• Sprzedam betoniarkę starego typu, 150 
litrów. Tel: 515 909 247. 

• Sprzedam działkę 1500 m kw. z domem 
60 m kw. Tel: 515 909 247. 

• Sprzedam krajzegę na siłę — 650 zł. Tel: 
515 909 247. 

• Sprzedam spawarkę domowej roboty. 
Tel: 515 909 247. 

• Opony letnie w dobrym stanie 
195/65/15 tanio sprzedam. 
Tel. 537 051 653.

• Zatrudnię osobę w księgowości do biura 
rachunkowego. Tel. 608 873 625. 

• 2 pokoje — do wynajęcia od maja 2021 
w Łodzi (Teofi lów, ul. Wici), 37 m 
kw., II piętro, umeblowane, 1100 zł + 
czynsz. Tel. 605 252 849.

• Sprzedam mieszkanie 47 m kw. na 
1. piętrze, 2 pok., kuchnia + balkon, 
rozkładowe, po generalnym remoncie 
w Aleksandrowie Ł. przyległe do boiska 
Szkoły Podstawowej nr 4. Tel 459 014 169. 

• Podejmę pracę — mycie, sprzątanie. 
Tel. 504 521 977. 

• Mycie okien, pranie dywanów, 
sprzątanie. Tel. 663 963 969. 

• NOWE Łóżeczko dziecinne z materacem 
IKEA, 100 ZŁ — SPRZEDAM.  Tel. 603 660 
860. 

• Podejmę pracę dorywczą (sprzątanie, 
książeczka zdrowia). Tel. 504 527 977.

• Wyroby z drewna (budy dla psów 
i kotów, wc z drewna, ławki i inne) 
wykonuję. Tel. 504 624 848. 

PRZYJMUJEMY i bezpłatnie publikujemy 
OGŁOSZENIA DROBNE — 

tel. 42/27 00 343, e-mail: 
redakcja@aleksandrow-lodzki.pl. 

Jeśli alkohol pojawia się w Twoim życiu często, komplikuje Twoje życie 
zawodowe i rodzinne, jeśli zastanawiasz się czy to już jest problem czy 
jeszcze nie, zadzwoń, umów się na spotkanie z terapeutą uzależnień. 

Wspólnie zastanowimy się nad odpowiedzią. 
Jeśli mieszkasz z osobą uzależnioną od alkoholu — jesteś jej mężem, 
jego żoną, partnerem lub partnerką, synem, córką, ojcem, matką, 

rodzeństwem i chcesz dowiedzieć się co z tym zrobić — zadzwoń do nas, 
umów się na spotkanie z terapeutą uzależnień. 
Porozmawiamy, wspólnie poszukamy rozwiązań. 

Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia 
Aleksandrów Łódzki, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 (SP ZOZ), 

I piętro, pokój 39. 
Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku 

w godzinach 8-15. Tel. 42 712 77 10. 

1 
 

WYKAZ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH  
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU 

 

Lp. Położenie nieruchomości KW Nr działki Powierzchnia 
działki 

Cena brutto 
nieruchomości 

1. Stare Krasnodęby, gm. 
Aleksandrów Łódzki LD1G/00108770/3 19/3 

19/6 (droga) 

 
0,1516ha 

 
+ udział 1/6 części 
w drodze o pow. 

0,0585ha 

59.880,50 zł 

2. Stare Krasnodęby, gm. 
Aleksandrów Łódzki LD1G/00108770/3 

19/4 
19/6 (droga) 

 

 
0,1516ha 

 
+ udział 1/6 części 
w drodze o pow. 

0,0585ha  

59.880,50 zł 

3. Stare Krasnodęby, gm. 
Aleksandrów Łódzki LD1G/00108770/3 19/5 

19/6 (droga) 

 
0,1487ha 

 
+ udział 1/6 części 
w drodze o pow. 

0,0585ha 

58.773,50zł 

4. Stare Krasnodęby, gm. 
Aleksandrów Łódzki LD1G/00108770/3 

 
19/7 

19/6 (droga) 
 

 
0,1486ha 

 
+ udział 1/6 części 
w drodze o pow. 

0,0585ha 

58.773,50zł 

5. Stare Krasnodęby, gm. 
Aleksandrów Łódzki LD1G/00108770/3 

 
19/8 

19/6 (droga) 
 

 
0,1486ha 

 
+ udział 1/6 części 
w drodze o pow. 

0,0585ha 

66.276,50zł 

6. Stare Krasnodęby, gm. 
Aleksandrów Łódzki LD1G/00108770/3 

 
19/9 

19/6 (droga) 
 

 
0,1486ha 

 
+ udział 1/6 części 
w drodze o pow. 

0,0585ha 

66.276,50zł 

 
1. Działki niezabudowane, położone w miejscowości Stare Krasnodęby, gmina Aleksandrów Łódzki, przeznaczone pod zabudowę, 

posiadają kształt zbliżony do prostokąta. Działka numer 19/6 - to działka wydzielona pod drogę wewnętrzną (nieurządzona), 
służącą do skomunikowania działek budowlanych z drogą publiczną. Przyległa do działek droga publiczna posiada 
nawierzchnię asfaltową i jest uzbrojona w energię elektryczną i wodociąg. Pomiędzy drogą, a działkami znajduje się rów. 
Wzdłuż drogi przy granicy działek napowietrzna linia elektroenergetyczna z słupami żelbetowymi. Sąsiedztwo stanowi 
zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa oraz tereny niezabudowane użytkowane rolniczo.  

2. Zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, obręb Stare Krasnodęby: działki nr ewid. 19/3-19/9, znajdują 
się na terenie oznaczonym symbolem B5MN/MR-tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej. Szczegółowe 
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu określa pełny wypis i wyrys z obowiązującego dla tego obszaru miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 

3. Nieruchomość będzie sprzedawana w drodze przetargu zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  
nieruchomościami.   

4. Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23%.   
5. Okres publikacji wykazu biegnie od dnia 22 marca 2021r. do dnia 13 kwietnia 2021r.    
6. Określa się termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie  

z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. do dnia 10 maja 2021r.  
 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, 
pok.112, tel. 42 27 00 354. 
 
Aleksandrów Łódzki, dn. 22 marca 2021r. 
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Historie, które 
przydarzyły się 
pasjonatowi sportu 
z małego miasteczka

Michał Kiński

Do 29 marca do godz. 12:00 na stronie 
www.sportowiec.aleludzki.pl można oddać 
głos w 8. Plebiscycie na Sportowca Roku 
Aleksandrowa Łódzkiego 2020. Laureatów 
w czterech kategoriach wybierzemy z po-
mocą kibiców oraz kapituły.

Stało się już tradycją, że Urząd Miejski 
w Aleksandrowie Łódzkim podsumowuje do-
konania sportowców poprzez jedyny w swo-
im rodzaju plebiscyt. Przed nami ósma edy-
cja konkursu, w którym poznamy laureatów 
w czterech kategoriach: Sportowiec Roku, 
Młodzieżowy Sportowiec Roku, Trener Roku 
i Drużyna Roku.

Za głosowanie internetowe zostaną przy-
znane punkty. Kapituła plebiscytu odda rów-
nież swoje głosy i po ich dodaniu poznamy 
laureatów. Rok 2020 był dość specyfi czny dla 
sportowców, jednak nie zabrakło sukcesów, 

dlatego warto w ten sposób podsumować 
ostatnie dwanaście miesięcy.

Kto startuje?
Stało się już tradycją, że kluby sportowe no-

minują swoich reprezentantów w danych kate-
goriach. Następnie kapituła plebiscytu dokonuje 
weryfi kacji zgłoszeń i nominuje do poszczegól-
nych kategorii. Laureatów poznamy w kwietniu. 
Podczas uroczystości zostaną przyznane Nagrody 
Specjalne Burmistrza. Ze względu na obostrze-
nia związane z pandemią, nie znamy dokładnej 
daty gali fi nałowej. Jest duże prawdopodobień-
stwo, że odbędzie się ona online. Jednak orga-
nizatorzy po cichu liczą, że galę będzie można 
jednak zorganizować "na żywo".

Pełne sylwetki kandydatów poznamy na 
stronie internetowej www.sportowiec.ale-
ludzki.pl.

Michał Kiński

Wszystko wskazuje na to, że nowy selekcjoner repre-
zentacji Polski Paulo Sousa będzie idealnie współpraco-
wał z najlepszym piłkarzem świata Robertem Lewandow-
skim. Nowy trener wyznaczył już cele z reprezentacją. 
Awans z pierwszego miejsca w grupie na mistrzostwa 
świata i sukces podczas tegorocznych mistrzostw Europy. 
Kibice pragną bardzo wiele, marzą, by osiągnąć wynik 
lepszy niż ćwierćfi nał Euro 2016. Piłkarze mają jeszcze 
niespełna trzy miesiące na przekonanie do siebie selek-
cjonera. Choć już wiadomo, że Paulo Sousa ma w gło-
wie kadrę na Euro, ale z praktycznego punktu widzenia 
może być duże zaskoczenie z dwoma czy trzema nazwi-
skami na kilka dni przed wyjazdem na turniej. 

Portugalczyk przede wszystkim będzie układał skład 
pod Roberta Lewandowskiego. Co roku mówimy, że to 
jest jego rok, a on dokonuje czegoś nieprawdopodobne-
go. Na swoim koncie ma już 35 bramek w Bundeslidze. 
Ile? Tak, tak, dokładnie 35. Do rekordu legendarnego 
Gerda Muellera brakuje mu pięciu trafi eń. Ale czy te 
statystyki mają jakiekolwiek znaczenie? Piłka od czasów 
niemieckiego piłkarza zmieniła się bardzo. Być może 
kiedyś łatwiej było ustrzelić 40 goli w Bundeslidze, ktoś 
powie, że być może trudniej. Bez względu na to, czy 
Robert przegoni mistrza świata z 1974 roku, to już osią-
gnął wielki sukces. Nawet jeśli nie strzeli do końca se-
zonu żadnej bramki, to śmiało może być zadowolony ze 
swojego dorobku. Oczywiście trudno w to uwierzyć, że 
poprzestanie na 35 bramkach. 

A teraz o lokalnym plebiscycie na Sportowca Roku 
Aleksandrowa Łódzkiego. To już ósma edycja, a wydaje 
się, że nie tak dawno organizowaliśmy pierwszą. Wiele 
się zmieniło, plebiscyt z roku na rok stał się bardziej 
prestiżowy. Również jego fi nał — jak choćby w ubiegłym 
roku — odbył się hotelu przy pięknej scenerii. Całe śro-
dowisko sportowe zasługuje na takie podsumowanie, bo 
nie da się ukryć, że ponad 30 tys. gmina ma ogromne 
sukcesy sportowe. Dlaczego tak jest? To wiele lat cięż-
kiej pracy trenerów, działaczy klubów czy sportowców. 
Władze miasta stawiają na sport i edukację, mamy pięk-
ne obiekty, które spełniają odpowiednie wymagania do 
zawodów i treningów. Najważniejsi w tym wszystkim są 
ludzie, pasjonaci, miłośnicy sportu, których w Aleksan-
drowie Łódzkim nie brakuje. To jest jak w dobrej druży-
nie sportowej. Każdy spełnia swoją rolę, realizuje swoje 
zadania i po połączeniu sił powstaje drużyna na medal. 
Oby tych medali było jeszcze więcej, bo uśmiech na 
twarzy sportowca reprezentującego Aleksandrów Łódz-
ki, jest siłą do dążenia do kolejnych celów. A porażka 
nie może łamać, tylko ma zmobilizować. Aby zamknąć 
dzisiejszą sportową klamrę, zakończę Robertem Lewan-
dowskim. Przykładem dla każdego sportowca świata. 
Jeśli przyjrzymy się jego historii, to śmiało możemy po-
wiedzieć, że nie miał łatwo. Ale dał radę. Do zobaczenia.

NOMINOWANI W 8. PLEBISCYCIE NA SPORTOWCA ROKU 
ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO 2020

Kategoria Sportowiec Roku:
Paweł Barański – TS Sokół Aleksandrów Łódzki

Filip Cetlicer – MKS Aleksandrów Łódzki
Jakub Horoszkiewicz – TS Sokół Aleksandrów Łódzki

Julia Janus – MKS Aleksandrów Łódzki
Damian Tomasik – TS Sokół Aleksandrów Łódzki

Robert Urbanek – MKS Aleksandrów Łódzki

Kategoria Młodzieżowy Sportowiec Roku:
Karolina Dżochowska – UKS Basket Aleksandrów Łódzki

Alicja Jarząb – UKS Basket Aleksandrów Łódzki
Mikołaj Łaganowski – TS Sokół Aleksandrów Łódzki

Tomasz Ośkiewicz – MKS Aleksandrów Łódzki
Hanna Pietrzyk – Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki
Aleksandra Rok – UKS Basket Aleksandrów Łódzki

Kacper Uliński – MKS Aleksandrów Łódzki
Weronika Wodzińska – MKS Aleksandrów Łódzki

Kategoria Trener Roku:
Mariusz Grabowski – TS Victoria Rąbień

Adam Rajkowski – UKS Basket Aleksandrów Łódzki
Krzysztof Szabela – TS Sokół Aleksandrów Łódzki
Maciej Tietianiec – Libero VIP Aleksandrów Łódzki

Kazimierz Tomczyk – MKS Aleksandrów Łódzki

Drużyna Roku:
Libero VIP Aleksandrów Łódzki – Awans do II Ligi Siatkówki Kobiet

MKS Aleksandrów Łódzki – Drużyna Chłopców Licealiada 2020
TS Sokół Aleksandrów Łódzki – Drużyna juniorów 2004. 

Awans do ligi wojewódzkiej
TS Victoria Rąbień – Drużyna seniorów. Awans do V ligi

UKS Basket Aleksandrów Łódzki – IV miejsce w Mistrzostwach Polski Kadetek U-16
UKS Czwórka Aleksandrów Łódzki – III miejsce w Ćwierćfi nałach 

Mistrzostw Polski Kadetek.
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W sezonie 2020/2021 aż 26 uzdolnio-
nych Basketek reprezentowało Miasto 
Sportu w najstarszej, prestiżowej kate-
gorii młodzieżowej juniorek starszych 
U-19, która właśnie z nowym sezonem 
zmieniła i „odmłodziła” swoją formułę 
z U-22 na U-19.  

Plaga chorób i kontuzji dotyka — 
jeszcze od starego sezonu — Weronikę 
Brzycką i Julię Skawińską, a w nowym 
— Justynę Adamczuk, Joannę Byczkow-
ską i Agnieszkę Cichocką. Przed samym 
Wielkim Finałem zespół traci Klaudię 
Węcłaś i Patrycję Sadlik, a podczas pię-
ciodniowego maratonu już w pierwszym 
dniu największy pechowiec — Kinga Sta-
sinowska — rozchorowuje się w Gdań-
sku i wraca do domu, a właściwie do 
Szpitala Wojewódzkiego w Zgierzu. Nie 
wychodzi na parkiet nawet na chwilę. 
Później dramat poszerza się o kontuzje 
Nicoli Obrodzkiej, Natalii Donicy i na 
koniec kapitan Alicji Jarząb. Katastro-
fa…

Mimo przeciwności losu, zgodnie ze 
słowami „a co tam ból, a co tam strach, 
pokonać siebie samego i nie dać się 
i walczyć tak do upadłego” — zespół 
podniósł się i dokończył Wielki Finał eli-
ty polskiej koszykówki młodzieżowej na 
znakomitym IV miejscu w Polsce!

Dream Team U-19 pod wodzą młode-
go, bardzo zgranego i świetnie komuni-
kującego się ze sobą sztabu trenerskiego 
— I trener odpowiedzialny za przygoto-
wanie koszykarskie — Adam Rajkowski, 
II trener również odpowiedzialny za 
przygotowanie koszykarskie i mental-
ne — Agata Maciejewska, wcielający się 
w dwie role fi zjoterapeutów i trenerów 
przygotowania motorycznego — Mate-
usz Bukacki i Sonia Bałwas poprowadzili 
uzdolnioną aleksandrowską młodzież do 
12. z rzędu Finału Mistrzostw Polski.

Ale zacznijmy od początku…
Sezon 2020/2021 rozpoczął się od 

wrześniowego dokończenia starego se-
zonu, gdzie ostatecznie aleksandrowskie 
Basketki w kategorii U-18 zajęły VII miej-
sce w Polsce (w zlikwidowanej kategorii 
U-22 — V miejsce). Po chwili odpoczyn-
ku zespół ruszył z kopyta z nowymi wy-
zwaniami rozgrywek seniorskich I i II Ligi 
Kobiet. To dało niezbędne, bezcenne 
doświadczenie boiskowe dla uzdolnionej 
aleksandrowskiej młodzieży.

Wygrywając mistrzostwo woje-
wództw łódzkiego i kujawsko-pomor-
skiego, Basketki przebiły się do Półfi nału 

Młodzieżowego Pucharu Polski (II edycja 
— 19-21.02.2021 r. Poznań), gdzie prze-
grały z — jak się okazało w końcowym bi-
lansie — z wicemistrzyniami Polski GTK 
Gdynia i brązowymi medalistkami Enea 
AZS Szkoła Gortata Poznań. Ostatecznie 

wylądowały w Półfi nale Mistrzostw Pol-
ski, który odbył się na początku marca 
również w Poznaniu, gdzie po znako-
mitej grze wygrały turniej bez porażki 
i pewnie awansowały do Wielkiego Fina-
łu Mistrzostw Polski Juniorek starszych 
U-19.

W dniach 17-21.03.2021 r. w Gdyni 
odbył się Finał z udziałem ośmiu najlep-
szych drużyn w Polsce, gdzie znalazły 
się zespoły z Gdyni, Gdańska, Gorzowa 
Wielkopolskiego, Poznania, Sokołowa 
Podlaskiego, Swarzędza, Żyrardowa oraz 
Miasta Sportu — Aleksandrowa Łódzkie-
go. Aleksandrowianki w grupie B powal-
czyły z koleżankami z drużyn UKS Lider 
Swarzędz (wicemistrz Wielkopolski i de-
biutant w MP juniorek starszych), Enea 
AZS Szkołą Gortata Poznań (mistrz Wiel-
kopolski) oraz UKS Trójką Żyrardów (wi-
cemistrz strefy mazowiecko-podlaskiej).

W pierwszym dniu niespodziewanie 
Basketki nieznacznie ulegają ekipie Li-
dera i bardzo komplikują sobie dalszy 

udział w Finale. Drugi dzień to bitwa 
z poznaniankami, która potwierdza 
wielki potencjał zdziesiątkowanej cho-
robami i kontuzjami koszykarek z Mia-
sta Sportu. Trzeci dzień zawodów to 
niesamowite emocje, które towarzyszy-
ły aleksandrowiankom od południa do 
godziny 20, kiedy po niewiarygodnym 
spotkaniu przebiły się do najlepszych 
czterech drużyn Wielkiego Finału. W so-
botę, w walce półfi nałowej, rozegrany 
został mecz z aktualnymi mistrzynia-
mi Polski U-18 i niepokonaną w trzech 
pierwszych dniach ekipą Enea AZS AJP 
Gorzów Wielkopolski. W walce o brązo-
wy medal w ponownym spotkaniu z gru-

powym rywalem — drużyną z Poznania, 
gdzie osłabione aleksandrowianki nie 
były w stanie toczyć wyrównanej walki 
z utytułowanymi poznaniankami, Basket 
niestety przegrał.

V dzień Finału Mistrzostw Polski ju-
niorek starszych U-19

Enea AZS Szkoła Gortata Poznań — 
UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 
87:62 (16:5, 18:24; 22:16, 31:17).

Klasyfi kacja końcowa Mistrzostw 
Polski Juniorek Starszych U-19 (17-
21.03.2021 r. Gdynia)
I miejsce GTK Gdynia
II miejsce Enea AZS AJP Gorzów Wielko-
polski
III miejsce Enea AZS Szkoła Gortata Po-
znań
IV miejsce UKS Basket SMS Aleksandrów 
Łódzki
V miejsce UKS Lider Swarzędz
VI miejsce Szkoła Gortata Politechnika 
Gdańska

VII miejsce MPKK Sokołów Podlaski 
S.A Sokołów Podlaski 
VIII miejsce UKS Trójka Żyrardów 

MVP Dream Team U-19 wybrano Zu-
zannę Ruderko.

Basket wystartował w Wielkim Fina-
le Mistrzostw Polski juniorek starszych 
U-19 z najmłodszą drużyną z wszystkich 
ośmiu startujących, ze średnią wieku 
16,95. Aż 21 W pierwszej czwórce zespół 
znalazł się jako jedyny niemający dru-
żyny ekstraklasowej EBLK, gdzie ogry-
wane są zawodniczki. Należy docenić, 
że jako jedyni reprezentowaliśmy małe 

miasta w pierwszej czwórce (gdzie zna-
lazły się: Gdynia, Gorzów Wielkopolski, 
Poznań).

Kapitan Alicja Jarząb (rocznik 2003) 
pozycja na boisku 2, Justyna Adamczuk 
(2005) 5, Natalia Bednarek (2004) 4/5, 
Emilia Bołbot (2003) 4/5, Weronika 
Brzycka (2005) 4, Joanna Byczkowska 
(2003) 4/5, Agnieszka Cichocka (2002) 
4/5, Karolina Dżochowska (2004) 3, Na-
talia Donica (2004) 1, Paulina Hnida 
(2003) 1/2, Justyna Kozarska (2002) 
1/2,  Nadia Makowska (2003) 4/5, Maja 
Michalska (2003) 3, Nicola Obrodzka 
(2002) 3/4, Aleksandra Rok (2003) 1/2, 
Natalia Rosińska (2002) 4/5, Zuzanna 
Rudenko (2002) 3, Natalia Rudzińska 
(2003) 3/4, Patrycja Sadlik (2005) 1/2, 
Julia Skawińska (2003) 4, Maja Skow-
rońska (2003) 2, Kinga Stasinowska 
(2003) 3/4, Amelia Trybułowska (2003) 
4, Oliwia Trzymkowska (2003) 3/4, Klau-
dia Węcłaś (2004) 2/3, Gabriela Zaron 
(2005) 2/3.

Mistrzostwa Polski U-19 kończymy na IV miejscu!
Basketki trapione chorobami i kontuzjami…

„A co tam ból, a co tam strach, pokonać siebie samego i nie dać się 
i walczyć tak do upadłego i nawet jak plan runie, gdy przeciwnik zada 
mocny cios, masz dalej serce, a w nim siłę, w rękach swój los!” — ten 
refren utworu Soboty i ziomali towarzyszy Basketkom od dwóch lat, 
kiedy w lutym 2019 r. zdobyły srebrny medal Mistrzostw Polski U-22 
w Gdańsku. Dziś jeszcze bardziej aktualny tekst, a „gdy przeciwnik 
zada mocny cios”, gdzie w roli przeciwnika są… choroba i kontuzje.




