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opinie
Jednak rolnik na Ursusie lepszy?

Gra va bank o przyszłość naszych dzieci

Unijny mechanizm „pieniądze za prawo-

Szykuje nam się starcie
dwóch intelektualnych gigantów — pana prezydenta
Andrzeja Dudy i pana ministra Przemysława Czarnka.
Ten pierwszy zastanawia się
obecnie, czy podpisać czy
zawetować ustawę zwaną
„lex Czarnek”, czyli prawo
Czarnka. Pan prezydent ma
rzadką szansę na okazanie
się prawdziwym mężem stanu, a nie tylko małomównej
Agaty Dudy. O zawetowanie
szkodliwej oraz niszczącej
wolną i postępową szkołę
ustawy zaapelowały do niego
dziesiątki organizacji społecznych, związki nauczycielskie, środowiska oświatowe,
posłanki i posłowie jak i sami
uczniowie tudzież rodzice
tych uczniów. Pan prezydent
wsłuchuje się więc w docierające do niego głosy, bo docierają również przeciwne —
aby ustawy nie wetował, bo
jest przecież świetna i chronić będzie nasze dzieci przed
zepsuciem czy wiedzą niepożądaną, np. na temat seksu.
Wsłuchuje się więc uważnie i myśli co by tu zrobić.
Pokazać pazur i zawetować
„lex Czarnek” czy jak zwykle

rządność” jest zgodny z prawem — orzekł
w środę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalając tym samym wniesione
przez Polskę i Węgry skargi dotyczące tzw.
mechanizmu warunkowości, który uzależnia
korzystanie z pieniędzy unijnych od poszanowania przez państwa członkowskie zasad
państwa prawnego. Co to znaczy? Nic takiego.
Po prostu będziemy w plecy jakieś 770 miliardów złotych. To będzie najdroższy upór pana
Zbyszka w historii naszego pięknego kraju.
Dzięki PiS-owskim i solidarnopolskim władzom jesteśmy też o kolejny krok bliżej wyjścia z Unii Europejskiej. Po prawnym Polexicie polegającym na olewaniu zasad i praw
obowiązujących w UE, teraz nastąpi Polexit
finansowy. Prawdopodobnie nigdy nie zobaczymy pieniędzy z tzw. Funduszu Odbudowy,
z którego wszystkie kraje unijne dostały grube miliardy euro na ożywienie swoich gospodarek po pandemii. Wszystkie, oprócz Polski
i Węgier, co do których są poważne wątpliwości, czy ewentualne wypłaty z tego funduszu spożytkują zgodnie z przeznaczeniem czy
też, mówiąc oględnie, trafią one do kiesze-

pokrzyczeć trochę, pogestykulować, a następnie podwinąć ogon i schować się za
małomówną małżonkę. Sprawa jest o tyle delikatna, że
owa małżonka też jest byłą
nauczycielką i wie, jakie skutki może dla polskiej szkoły
przynieść czarnkowa ustawa. Może mianowicie się ta
szkoła zmienić już nie w lekko zacofaną, nienowoczesną
i zanadto podlaną bogoojczyźnianym sosem, ale wręcz
w szkołę wyznaniową, zamkniętą na świat zewnętrzny,
na nowinki, na osiągnięcia
współczesnej nauki i nastawioną na wciskanie ciemnoty. W szkołę, w której strach
będzie powiedzieć, że Ziemia
jest okrągła i w dodatku krąży
wokół Słońca. To oczywiście
zamknie młodym Polakom za
jakiś czas dostęp do międzynarodowych studiów, ograniczy poziom wiedzy młodego
pokolenia, z dziewcząt uczyni
kuchty, a z chłopców poniewierających żonami „maczo”
o XIX-wiecznych poglądach
i takimż poziomie wiedzy.
Bo w „lex Czarnek” o to
chodzi, by wychować „ciemnego luda”, którym łatwiej

będzie kierować i rządzić,
który będzie bał się ognia
piekielnego i gniewu księdza
prałata. I o to, żeby do młodych ludzi nie przenikały
„zgniłe” idee z Zachodu, jak
np. jakieś tam prawa kobiet,
prawa człowieka czy tolerancja dla innych niż my. Tego
w polskiej szkole uczyć nie
będziemy — mówi minister
Czarnek i pichci odpowiednią
ustawę.
Bardzo jestem ciekaw, czy
pan prezydent postawi się
Czarnkowi czy też ten unurzany w rozmaite Ordo Iuris
i tym podobne organizacje
dżentelmen zetrze go na pył
i przeforsuje swoje zdanie
wbrew wątpliwościom Andrzeja Dudy. Osobiście, gdybym miał obstawić u bukmachera, to postawiłbym na
Czarnka, gdyż Duda wymięka, co wielokrotnie już pokazał, a Czarnek jest wojownikiem. Ale może się mylę?
Może pan prezydent też jest
mężczyzną? Andrzej Duda
decyzję w sprawie „lex Czarnek” musi podjąć do 3 marca.
Niebawem się więc przekonamy, kto wygra tę potyczkę
sezonu. (kec)

ni rządzących i ich pociotków. Teraz zanosi
się na to, że nie dostaniemy pieniędzy wcale,
ani z Funduszu Odbudowy, ani z budżetu UE,
dzięki którym do tej pory budowaliśmy drogi,
koleje, zmieniały się miasta i polska wieś.
Trudno doprawdy dociec, dlaczego rząd pozbawia nas unijnego wsparcia ogromnej wysokości i tym samym wyciąga nas z Unii Europejskiej w obliczu wciąż przecież możliwej
wojny za wschodnią granicą. Ale to właśnie
się dzieje. Być może jesteśmy na tyle bogatym
krajem, że nie trzeba nam unijnej pomocy.
A może nam się ona po prostu znudziła. Może
wolimy jednak zakorkowane drogi, odrapane
kamienice, kopcące kominy i rolnika na Ursusie. Cóż, to jest wolny kraj i obywatele mają
wolny wybór. Szkoda tylko, że mniejszość narzuca swe wizje większości. To boli nas, mających inne zdanie, najbardziej.
Apis

Wystawa malarstwa w MDK
Sztuka bez granic – to
wystawa malarstwa, którą
oglądać można w holu Młodzieżowego Domu Kultury
jeszcze przez tydzień. Na
sztalugach
wystawiono
obrazy ukraińskich artystów i aleksandrowianki
– Małgorzaty Świątczak
(pseudonim Gosia Ull).
— Chcieliśmy zwrócić uwagę na nasze sąsiedztwo, postrzeganie natury, pejzażu
wspólnej miłości do sztuki.
Pokazać, że w malarstwie nie
ma granic — mówi Małgorzata Świątczak.
Gosia Ull jest nauczycielem
w MDK — uczy grafiki, rzeźby
i malarstwa. Viacheslav Prodan od kilku miesięcy jest
pracownikiem MDK. Przyje-

chał z Ukrainy, gdzie zajmował się organizacją wystaw
malarskich.
— Stąd pomysł na taką wystawę. Mam nadzieję, że nie
będzie ostatnią i współpraca się rozwinie — mówi Viacheslav Prodan. — Na obecnej
wystawie pokazujemy obrazy

ukraińskich malarzy mieszkających w różnych krajach.
Wystawę malarstwa obejrzeć można za darmo. Nie tylko obejrzeć. Pan Viacheslav
chętnie opowie o malarzach
i zdradzi techniki malarskie,
jakimi się posługują. Zapraszamy. (kbs)
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inwestycje
Aleksandrowskie Centrum Kultury

Po remoncie będzie pięknie i funkcjonalnie
Trwają prace budowlane na drugim piętrze Szkoły
Podstawowej przy Waryńskiego. To tam, po
dawnym gimnazjum Scholar i liceum Erazmus,
będzie mieściło się Aleksandrowskie Centrum
Kultury.
Do dyspozycji będzie ponad 400 metrów kwadratowych powierzchni. Część
odzyskanych pomieszczeń
zostanie przystosowanych
dla potrzeb szkoły. Dzięki
temu aleksandrowska Jedynka może powiększać
się dalej i przyjmować nowych uczniów, zwłaszcza
że wróciła ośmioklasowa
podstawówka. Drugie piętro po prywatnym gimnazjum i liceum zostanie
przekształcone dla potrzeb
głównie
Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
— Do tej pory nasi seniorzy część zajęć mieli
w Młodzieżowym Domu
Kultury, część wykładów
w budynków pasywnym
urzędu a część w głównej
filii biblioteki. Teraz jest
szansa w jednym miejscu

stworzyć pracownię plastyczną, historyczną czy
nawet muzyczną — mówi
dyrektor
Aleksandrowskiego Centrum Kultury
Krzysztof Kozanecki.
Oprócz seniorów z UTW
do placówki mają również
uczęszczać dzieci i młodzież w ramach organizowanych kółek zainteresowań czy warsztatów. Stąd
owocnie zapowiada się
współpraca z Młodzieżowym Domem Kultury, który pęka w szwach.
— Pomysłów jest wiele.
Wszystko na to wskazuje,
że ACK to będzie miejsce
tętniące życiem i łączące
pokolenia — mówi Iwona
Dąbek sekretarz miasta. —
Aleksandrów się rozrasta,
przybywa mieszkańców,
także tych najmłodszych

— stąd brakowało lokali
na tego typu działalność —
dodaje.
W nowej adaptacji budynku należy uwzględnić
nie tylko dostosowanie sal,
ale także zaplecza sanitarnego. Zaplanowano także
wybudowanie windy.
Prace remontowo-budowlane kosztować będą
sporo, bo prawie pół milio-

na złotych. Środki w całości
pochodzą z budżetu gminy
Aleksandrów Łódzki.
— W pomieszczeniach
właściwie
przywrócono
stan surowy — mówi Mirosław Lewandowski szef firmy budowlanej prowadzącej remont. — Usunęliśmy
stare płyty, wyburzyliśmy
kilka ścian. Należało również wybudować np. nową

łazienkę dla potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Wszystko idzie zgodnie
z planem, więc jest szansa, że wykonawca do końca
kwietnia zakończy tę część
prac. Później pozostanie
już tylko wyposażenie nowego Aleksandrowskiego
Centrum Kultury. Wielkie
otwarcie szykowane jest
tuż po wakacjach. (ak)

Powstaje dokumentacja projektu „ścieżki rowerowej”

Bezpiecznie rowerem do Bełdowa
Realizowane są prace projektowe budowy ciągów pieszo-rowerowych
zlokalizowanych w Aleksandrowie
Łódzkim oraz na terenie wiejskim gminy.
— Opracowywana dokumentacja projektowa obejmuje odcinek
od placu Kościuszki w Aleksandrowie Łódzkim do miejscowości
Bełdów — informuje Danuta Antczak-Mastalerz naczelnik Wydziału Inwestycji UM w Aleksandrowie
Łódzkim. — W przyszłości powstanie tam właśnie ciąg pieszo-rowerowy ze względu na panujący duży
ruch na niektórych odcinkach oraz
z powodu braku warunków przestrzennych, które uniemożliwiają
wybudowanie wydzielonej drogi
rowerowej. Ze względu na niebezpieczeństwo poruszania się po
drogach, wzdłuż których projektowane są ciągi pieszo rowerowe,
chcemy zapewnić bezpieczeństwo
zarówno pieszym jak i rowerzy40 i cztery, Nr 3 (644), 18 lutego 2022 r.

stom poprzez budowę dla nich odrębnego pasa ruchu.
— Projektowany w Aleksandrowie Łódzkim i w gminie ciąg pieszo-rowerowy będzie miał szerokość
2,5-3,0 m i nawierzchnię bitumiczną — informuje D. Antczak-Mastalerz. — Dodatkowo zaprojektujemy
i wybudujemy nawierzchnię wjazdów z kostki brukowej i odprowadzenie wód. Będą też w niektórych
miejscach zieleńce.
W skrócie, ciąg pieszo-rowerowy
będzie przebiegał wzdłuż ulicy 11 Listopada aż do Woli Grzymkowej,
przez Budy Wolskie, Zgniłe Błoto,
Słowak do Bełdowa. Zakres prac
jest bardzo duży, obejmuje m.in.
rozbiórkę istniejących nawierzchni,
wykonanie wykopów oraz korytowania, wycinkę drzew kolidujących
z trasą projektowanych ciągów
pieszo-rowerowych czy ustawienie
krawężników i obrzeży.
Ze względu różną szerokość
pasa drogowego i konieczność

pozyskania gruntów przyległych
na przewężonych odcinkach, inwestycja realizowana jest w trybie
tzw. spec ustawy drogowej.
Planowany termin zakończenia całości prac projektowych to
30 lipca 2022 r. Dokumentacja
pierwszego etapu, obejmująca odcinek od placu Kościuszki/11 Listopada do skrzyżowania w miejsco-

wości Wola Grzymkowa, powinna
powstać do końca maja tego roku.
Dla tej części dokumentacji przetarg ogłoszony zostanie na początku drugiej połowy roku.
Koszt opracowania dokumentacji
szacowany jest na ok. 350 tys. zł, natomiast koszt inwestycji będzie możliwy do oszacowania po opracowaniu
dokumentacji projektowej. (bez)
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aktualności
Ferie rozpoczęte
Tegoroczne ferie m.in. dla województwa
łódzkiego rozpoczęły się 14 lutego. W tym
roku dwa tygodnie atrakcji dla dzieci zapewniają wszystkie szkoły znajdujące się na terenie Aleksandrowa Łódzkiego. Młodzieżowy
Dom Kultury z kinem Spójnia przygotował
nowości kinowe.
— Zapraszamy serdecznie, aby zapoznać
się z naszym repertuarem, jest naprawdę
ciekawy. Podczas ferii jest również wiele
atrakcji dla dzieci, dlatego warto zajrzeć do
naszego kina — powiedziała Dorota Fijałkowska z Kina Spójnia.

Przygoda z dubbingiem
4 lutego odbyła się premiera filmu „Skarb
Mikołajka”. Piszemy o tym dlatego,
że Paweł Szymański z Aleksandrowa
Łódzkiego… dubbinguje tytułowego
bohatera występując u boku Mai
Ostaszewskiej oraz Tomasza Kota, którzy
użyczają głosów filmowym rodzicom
Mikołajka. Paweł do nagrań został
zaproszony przez studio PRL z Warszawy,
z którym współpracuje już od kilku lat.
Reżyserem filmu jest Maciej Kosmala.
Ostatnie miesiące dla Pawła Szymańskiego
były bardzo pracowite. Już w marcu w kinach
pojawi się film „UPS 2 Bunt na Arce”, gdzie
jego głos usłyszymy u boku chłopaków z zespołu Afromental, natomiast 18 lutego premiera
kinowa filmu „Unharted”, gdzie również Paweł
dubbinguje.
W grudniu miała miejsce premiera audiomusicalu „Charlie i fabryka Czekolady”, gdzie
Paweł wcielił się w postać Charliego u boku
Macieja Stuhra, który dubbingował z kolei Wil-

Młodzieżowy Dom Kultury w Aleksandrowie Ł. również przygotował ofertę dla dzieci.
— Prowadzimy przeróżne zajęcia, które cieszą się zainteresowaniem. Każdy z nauczycieli
przygotował bardzo bogatą ofertę dla uczestników. Podczas ferii organizowane są wycieczki,
będziemy m.in. w Muzeum Etnograficznym
w Warszawie — informuje Małgorzata Kulińska, dyrektor MDK w Aleksandrowie Ł.
Tegoroczne ferie organizowane są również w trzech szkołach — nauczyciele każdej
z nich przygotowali atrakcyjny program, bo
dobrze wiedzą, że najmłodsi w tym czasie
nie mogą narzekać na nudę. Dzieci uczestniczą nie tylko w zajęciach w szkole, ale również organizowane są wyjazdy do kina, czy
lokalnych klubów fitness. (Kiniu)

Komunikat
Przewoźnik świadczący usługi przewozowe na linii autobusowej: Aleksandrów Ł. —
Wola Grzymkowa — Rąbień AB — Krzywiec
— Rąbień — Antoniew — Łódź, ul. Wersalska
będzie zatrzymywał się wyłącznie na przystankach autobusowych ujętych w obowiązującym aktualnie rozkładzie jazdy, zgodnie
z uzyskanym zezwoleniem na korzystanie
z przystanków. Pasażerowie korzystający
z przedmiotowej linii powinni oczekiwać na
przyjazd busa na przystankach wymienionych w rozkładzie jazdy. Na innych przystankach kierowca nie będzie się zatrzymywał, ponieważ nie są objęte odpowiednim
zezwoleniem.
Aktualny rozkład jazdy z wyznaczonymi
przystankami autobusowymi:
https://kasz-bus.info/aleksandrow-rabien-lodz/
https://kasz-bus.info/lodz-rabien-aleksandrow/
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liego Wonke. Oprócz tego wciąż jest głosem
w wielu serialach dla dzieci i filmach na Netflix.
Na szczęście w szkole radzi sobie dobrze, dlatego też spokojnie rozwija swoje pasje pozalekcyjne. Jednak to nauka jest wciąż priorytetem szczególnie, że niebawem egzaminy i wybór liceum.
Życzmy Pawłowi dużo sukcesów naukowych
i aktorskich. (kbs)

Nie wypada już śpiewać „Sto lat”…
Aleksandrowianka
Stanisława Szymczak 11
lutego obchodziła swoje
setne urodziny. To był
doskonały czas, by w gronie
najbliższych, a także władz
gminy świętować ten
wyjątkowy wiek.
Pani Stanisława pochodzi
z Dominikowic, wsi znajdującej się w pobliżu Poddębic. Do
Aleksandrowa przeprowadziła
się w 1963 roku ze wsi Krępa,
która znajduje się w pobliżu
rodzinnych stron.
— W życiu naprawdę bardzo
ciężko pracowałam. Pomagałam przy gospodarstwie, większość swojego życia spędziłam
na pracy na roli. Szybko minęło, byłam cały czas w ruchu,
miałam 73 lata, kiedy na dobre odeszłam na emeryturę.
W tym wieku to jeszcze po
drabinie chodziłam — wspomina pani Stanisława.
Aleksandrowianka ma się
dobrze, jest zadowolona z życia, na co dzień ma zapewnioną opiekę. Na kilka miesięcy
przed setnymi urodzinami już
myślała u jubileuszu.
— Nie wierzyłam, że dożyję urodzin. Naprawdę często
o tym mówiłam, a teraz już zapraszam wszystkich na kolej-

ne — z uśmiechem na twarzy
opowiada pani Stanisława. —
Teraz mi się naprawdę dobrze
żyje, mam zapewnioną opiekę,
jestem zadowolona. I cieszę
się, że dożyłam 100 lat. Własnych dzieci nigdy nie miałam,
dlatego zajmuje się mną rodzina rodzeństwa — dodaje.
W dzień urodzin panią
Stanisławę odwiedzili przedstawiciele gminy. W tym wyjątkowym jubileuszu Iwona
Dąbek, sekretarz gminy oraz
Dorota Różycka z Wydziału
Organizacji i Spraw Obywatelskich UM, wręczyły w imieniu
burmistrza życzenia i piękny
kosz z kwiatami.

— Bardzo serdecznie dziękuję za pamięć. Pana burmistrza zapraszam za rok na
moje kolejne urodziny. Mam
nadzieję, że dożyję. Chciałam
na koniec pozdrowić wszystkich mieszkańców Aleksandrowa Łódzkiego — zakończyła Pani Stanisława.
A trzeba przyznać, że jubilatka jest w dobrej formie i lubi
rozmawiać. Wiele pamięta
i nie narzeka na zdrowie. Pani
Stanisławie życzymy przede
wszystkim dużo zdrowia i jesteśmy dumni, że mamy tak
wspaniałą mieszkankę Aleksandrowa Łódzkiego. (Michał
Kiński)
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aktualności
Tu mieszkańcy dzwonią ze
wszystkim: ciemne, oblodzone
lub dziurawe ulice —
monitoring; wszelakiej maści
psy i koty, żywe lub martwe —
monitoring; dzikie zwierzęta
— weszły na posesję, wyszły
z niej, zniszczyły płot, potrącił je
samochód — monitoring; dziury
w drodze — monitoring, awarie
wody i prądu — też monitoring.

Miejski monitoring
dziury nie załata
„Odcięłam
niechcący
łopatą nogę ropusze. Czy
możecie pomóc? Iskrzą mi
bezpieczniki. Pomocy! Firma kanalizacyjna źle naprawiła usterkę i z kranu
leci brunatna woda. Proszę
coś z tym zrobić.”
To tylko niektóre z telefonów, jakie otrzymuje
miejski monitoring. Zależnie od pory roku i pory dnia
są albo bardziej albo mniej
dramatyczne. Teraz na topie są dziury.
— Tu jest olbrzymia
dziura w jezdni. Proszę załatać, bo samochody w nią
wpadają. Co? Dopiero po
weekendzie? Za co ja płacę
podatki?
— To standard w naszej
pracy. Wysłuchujemy prawie codziennie przez telefon, że jesteśmy najgorsi, że
zwolnią nas z pracy, straszą

telewizją i… nadal tu jestem
— mówi Marcin Iwański,
według stopnia zatrudnienia — dozorca na miejskim
monitoringu. — Naszym
zadaniem jest obsługa monitoringu i powiadomienie
odpowiednich służb w razie
zagrożenia życia lub mienia.
A tymczasem:
— Na mojej ulicy nie
świeci się lampa!
— Dlaczego nie ma prądu?
— Dzik mi wszedł do
ogrodu!
— Ludzie się nauczyli
i dzwonią do nas we wszystkich sprawach. Tych zwierzęcych jest najwięcej. Każą
nam łapać szwendające
się po ulicy psy, zrobić coś
z ptakami siedzącymi na
dachu, pomóc potrąconemu
kotu lub sprzątnąć zabitą
na drodze sarnę — wylicza
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Marcin Iwański. — Przyprowadzają nam na monitoring
bezpańskie psy, poszkodowane w wypadku wiewiórki
czy jakieś jednodniowe wielkości grochu „coś” i każą
określić co to jest.
Monitoring miejski odsyła do odpowiednich służb.
Czasami sami próbują pomóc, ale podczas weekendu w zasadzie nie ma jak.
Mogą przekazać sprawę
do odpowiedniej komórki,
ale w dni robocze i to tylko w godzinach 8-16. Wtedy, kiedy działa urząd. Bo
miejski monitoring to nie
straż miejska. Pracuje 24
h na dobę, ale nie po to,
by za mieszkańca zgłosić
brak prądu, załatać dziurę
w jezdni, złapać wałęsającego się psa. Od tego są
odpowiednie służby. Prąd
zgłaszamy pod 911, dzikie

zwierzę do Nadleśnictwa
Grotniki, domowe zwierzę
do godziny 16 na telefon 42
270 03 21, a po godzinie 16
przez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej
urzędu. Dziury w jezdni —
w mobilnej aplikacji Aleksandrowa Łódzkiego. Tylko
kiedy zagrożone jest życie
ludzkie lub zwierzęcia — reakcja monitoringu jest natychmiastowa.
Najgorsze jest jednak
wtedy, kiedy z błahymi
sprawami ludzie dzwonią
na 112. Coś nas denerwuje, więc wykręcamy dobrze
wszystkim znany numer
alarmowy.
— Droga informacji o nieświecącej lampie była taka:
mieszkaniec Aleksandrowa,
który zadzwonił w tej sprawie pod 112 przekierowany został do Powiatowego

Centrum Reagowania. PCR
powiadomiło o sprawie Powiatowe Centrum Zarządzania, które zadzwoniło
do nas w tej sprawie. Proszę
zobaczyć: trzy przekierowania, zajęty numer 112, zajęte
3 osoby, bo kogoś zdenerwowała nieświecąca lampa.
I tak nikt nic nie zrobił do
dnia roboczego, w którym
pracują już wszystkie instytucje — tłumaczy Marcin
Iwański.
Ten sam monitoring ma
aleksandrowski Komisariat
Policji. Ekrany świecą tak
jak na miejskim, czynne
24h na dobę. Na policję nikt
jednak nie zgłasza nieświecącej lamy, brudnej wody
w kranie, braku prądu. Czy
ktoś może więc nam wyjaśnić, dlaczego takie rzeczy
zgłasza się na miejski monitoring? (kbs)
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Kowal zawinił Cygana powiesili
To przysłowie można przytoczyć
przy okazji ostatnich przetasowań
w polskim rządzie. Polski Ład okazał się taką „wtopą” PiS, że ktoś
musiał ponieść za to konsekwencje.
I choć twarzami tego programu byli
Morawiecki i Kaczyński, ze stanowiskiem pożegnał się tylko minister finansów Tadeusz Kościński,
zwany przez prezesa „Kościuszką”
i jeden z wiceministrów. Tymczasowo ministerstwem ma zarządzać
premier. W ministerstwie działa intensywnie zespół mający naprawić
Polski Ład, ale wiceminister Jan
Sarnowski miał powiedzieć, że tego
nie da się naprawić (to on stracił
stanowisko), podobnie jak niewykonalna jest obietnica premiera, że
jeśli ktoś zarabia do 12 800 zł i straci na Polskim Ładzie, będzie mógł
się rozliczyć według starych zasad.
Naprawa programu jest niemożliwa, przede wszystkim dlatego, że
twórcy na początku mieli proste
zadanie: zabrać sporo bogatym
i średnim, a dać trochę biednym.
I to zrobili. Jednak zaczęły się protesty i najpierw pojawiła się ulga
dla klasy średniej, a potem kolejne
łatki. Teraz jak wyjmie się jeden
element z układanki — reszta się
rozsypuje. A w dodatku pojawiają
się ciągle nowe informacje, które

daleko odbiegają od tego, co przedstawia rząd.
Marcin Wojewódka i Antoni
Kolek z Instytutu Emerytalnego
mówią wprost o „podatkowym
kłamstwie Polskiego Ładu”. Co to
znaczy? Eksperci przekonują m.in.,
że manipulacją jest mówienie
o tym, że dochody poniżej 30 tys.
zł rocznie są zwolnione z podatku.
„Wynagrodzenie do tej kwoty jest
objęte 9-proc. podatkiem zdrowotnym” — piszą przedstawiciele instytutu. Ale jeszcze ciekawsze jest
to, na co zwracają uwagę w kontekście zmian w rozliczaniu składki
zdrowotnej. Okazuje się bowiem,
że od stycznia Polacy płacą... podatek od podatku. Jak to możliwe?
Składka zdrowotna, w przeciwieństwie do składek społecznych
(emerytalnej, rentowej, chorobowej czy wypadkowej), nie jest kosztem w rozumieniu ustawy o PIT.
A to oznacza, że nie odejmuje się jej
od przychodu, by otrzymać podstawę opodatkowania. Efekt? Przy obliczaniu podatku w podstawie opodatkowania znajduje się nie tylko
to, co rzeczywiście zarobiliśmy, ale
również 9-proc. składka zdrowotna. I nie dość, że nie odliczymy jej
już od podatku jak przed 2022 r., to
jeszcze musimy od niej zapłacić po-

datek. W odpowiedzi ministerstwo
napisało im, że:
„Składka zdrowotna jest odrębną od podatku daniną publiczną,
opłacaną na podstawie innej ustawy. Opłacając składkę zyskujemy
prawo do opieki zdrowotnej. Polska umożliwiając odliczenie była
w tym aspekcie do końca 2021 r.
wyjątkiem w skali UE. Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej
umożliwiła znaczne podwyższenie
dla wszystkich kwoty wolnej od
podatku do 30 tys. zł oraz podniesienie progu podatkowego w skali
podatkowej z nieco ponad 85 tys.
zł na 120 tys. zł.”
Ta odpowiedź wzburzyła internautów. Jak słusznie podkreślali,
danina to także podatek, za który zresztą niewiele otrzymujemy,
bowiem jak przychodzi choroba,
to i tak najpierw leczymy się prywatnie, ponieważ na NFZ trzeba
czekać nawet rok, by się dostać
do specjalisty. A za inne podatki
oczekujemy także świadczenia ze
strony państwa w postaci choćby zapewnienia bezpieczeństwa
wewnętrznego i zewnętrznego,
dostępu do oświaty, sprawiedliwych sądów itp. Dla przeciętnego
Kowalskiego nie ma znaczenia,
czy państwo wyjmie mu pieniądze

z prawej czy lewej kieszeni. Dla
niego jest ważne, że tych pieniędzy
zostanie mu mniej. O czym wielu
przekonało się przy wypłacie, co
w połączeniu z inflacją i wzrostem
rat kredytów daje powody do niepokoju, jak spiąć domowy budżet.
Należy pamiętać też, że teraz każdy
zapłaci 9-proc. składkę zdrowotną
od tego, co wypracuje, bez możliwości jej odliczenia, co sprawia,
że realne korzyści z podniesienia
kwoty wolnej od podatku do 30
tys. zł, zostają znacznie uszczuplone. Kwota niezapłaconego podatku od 30 tys. zł to:
30 tys. zł x 17 proc. = 5,1 tys. zł,
natomiast składka zdrowotna 9
proc. od tej kwoty, to 2,7 tys. zł.
To powoduje, że realnie zyskujemy tylko 2,4 tys. zł. Gdy zarabiamy
więcej niż 30 tys. zł, nasze korzyści jeszcze bardziej maleją, a wyliczenie pensji i podatków od nich
jeszcze długo będzie przyprawiało
księgowych o ból głowy.
PiS przez swoje wszystkie reformy zdemolował państwo, fundusze unijne stoją pod znakiem
zapytania, a mimo to w ostatnim
sondażu WP, PiS-owi urosło. Widać, że zwalanie winy za wszystkie
plagi na Unię i Tuska nadal przynosi efekty. S. Sobczak

Rząd znów kłamie na temat handlu emisjami
Z ostatnim rachunkiem za prąd otrzymałem ulotkę z informacją, że przez
Unię i handel emisjami prąd jest droższy, a udział opłat za emisję w rachunku
sięga 60 proc. Podobne informacje pojawiły się w środkach masowego przekazu
ze strony polityków PiS. Te informacje
wzbudziły nie tylko moje wątpliwości.
Eksperci Forum Energi pokazują, że jest
to duże nadużycie, a faktycznie najwięcej
płacimy za opłatę dystrybucyjną.
Od 2015 roku rządząca zjednoczona prawica
postawiła na węgiel, kosztem energii odnawialnej
pogarszając nasz miks energetyczny. Inwestycje w źródła energii odnawialnej wyhamowały.
Jednocześnie cały czas politycy PiS i Solidarnej
Polski, odpowiedzialność za rosnące ceny energii
próbują przerzucić na Unię Europejską, jej politykę klimatyczną i handel obligacjami. Nie jest to
do końca prawdą. Eksperci zawracają uwagę na
to, że biorąc pod uwagę wszystkie składowe rachunku, koszt CO2 odpowiada tak naprawdę za
23 proc. ceny dla odbiorcy końcowego. Zakładając rachunek w wysokości 148,85 zł koszt CO2 to
48,05 zł. To mniej niż opłata dystrybucyjna, która wynosi w przypadku takiego rachunku — 50
zł. Jest to opłata m.in. za korzystanie z sieci. Nie
jest to na pewno 60 proc. całego rachunku i nie
jest też największą składową ceny dla końcowego
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odbiorcy. O handlu emisjami mówi się od prawie
30 lat. Miał on służyć wymuszeniu przechodzeniu
na bardziej ekologiczne metody produkcji energii. Dodajmy, że z handlu ETS, państwo czerpie
spore profity, bo do polskiego budżetu wpływają
konkretne kwoty. W ubiegłym roku było to około 25 mld zł, które mają wesprzeć transformację
energetyczną naszego kraju, ale o tym rządzący
już nie mówią, próbując tłumaczyć skomplikowane procesy jednym hasłem kluczem — to wina
Unii. Przynajmniej połowa tej kwoty powinna
być przeznaczona na inwestycje ekologiczne.
Za te pieniądze można by mieć 2 małe elektronie atomowe. Te inwestycje i tak nas czekają, bo
sama energia z odnawialnych źródeł energii nie
wystarczy, ze względów na swoją niestabilność.
By ustabilizować system, potrzebne są elektrownie stałe, które mogą w razie potrzeby zwiększyć
moc. Dotychczasowe elektrownie węglowe mają
być zastąpione przez gazowe a docelowo jądrowe.
Na razie jednak państwowe spółki Tauron
Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Połaniec, PGE GiEK oraz PGNiG Termika przygotowały kampanię społeczną, która jako głównego
winowajcę wysokich cen energii elektrycznej,
wskazuje właśnie politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Nazywają tę kampanię „Projektem
Edukacyjnym”, a jej inicjatorzy zrzeszeni są Towarzystwie Gospodarczym Polskie Elektrownie.

Problem w tym, że nie ma to wiele wspólnego
z prawdą, za to jest zgodne z polityką rządzących
i o to w tym wszystkim chodzi. Przy okazji zadrukowano znowu tony papieru, którego brakuje i wydano 12 mln zł. A smaczku całej sprawie

dodaje to, że w grudniu 2021 roku marże producentów energii elektrycznej na rynku giełdowym
urosła do rekordowego poziomu 40 proc., to blisko 350 zł/MWh, a więc siedmiokrotnie więcej
niż w 2018 r. S. Sobczak
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polski (nie)ład
Ceny energii, inflacja, chaos...

Nieład w biznesie
To miał być przełomowy program, na
którym skorzystać miała większość Polaków.
W zapowiedziach wszystko wyglądało pięknie,
jednak rzeczywistość okazała się brutalna i szybko
zweryfikowała szumne zapowiedzi. Na „Polskim
Ładzie” w pierwszych dniach jego funkcjonowania
stracili m.in nauczyciele, na chaos związany
z programem narzekają księgowi, a przedsiębiorcy
załamują ręce. Jak żyć w Polskim Ładzie?
„To program kompleksowy skierowany do wielu
grup społecznych. Realne
wsparcie także dla polskich
przedsiębiorców”. Tak zapowiadano „Polski Ład”,
a nadchodzący sukces, własną twarzą, firmował premier Mateusz Morawiecki.
Sukces okazał się tak wielki, że w „nagrodę” z funkcją
ministra finansów pożegnał
się Tadeusz Kościński. Nie
ma się co dziwić, bo gdy
połączymy „Polski Ład”
z cenami energii i inflacją,
kumulacja szczęścia wręcz
odbiera mowę... Brzmi niewiarygodnie? Słusznie, bo
m.in. przedsiębiorcy mają na
ten temat odmienne zdanie.
— To co się wydarzyło w tym roku, to jest naprawdę ciężkie... Ciężkie są
konsekwencje tego — mówi
Łukasz Ciechelski, współwłaściciel aleksandrowskiej
restauracji Galante. — Ja
cały czas kocham swoją pracę — dodaje Paweł Sibilski,
właściciel firmy AUTOALEX. — Robię to, o czym
marzyłem, ale każdy dzień,
od jakiegoś czasu, wygląda
tak, że przychodząc do pracy martwię się, tonę w ilości
dokumentów. Sprawdzam,
czy wszystko jest zrobione,
opłacone, żeby uniknąć kar,
ale tego nawet księgowi nie
mogą w tej chwili zrozumieć, dopiero dochodzą powoli do tego, jak to wszystko
okiełznać.
Przedsiębiorcy w kość dostają nie od dziś. Przełomowy — w negatywnym tego
słowa znaczeniu — okazał
się początek tego roku.
— Wszystko totalnie siadło — rozkłada ręce Łukasz
Ciechelski. — To wymusiło
na mnie jakieś działanie.
Zamknąłem restaurację dla

klientów, muszę się przebranżowić.

ja się nie mogłem doczekać kiedy przyjdę do pracy,
kiedy będę mógł porozmawiać z klientami, zająć się
moim towarem, wyczyścić
go, okiełznać i sprzedać. Coś
niesamowitego. Dzisiaj się
po prostu już troszkę nie
chce — żali się właściciel komisu samochodowego.
Przedsiębiorcy podkreślają, że rok 2022 przyniósł
wiele niekorzystnych zmian.

swoje przedsiębiorstwo. Od
nas jest najłatwiej wyciągnąć, bo jeżeli nawet nam
naliczy się jakąś karę, to
my to zapłacimy, ponieważ
mała firma lub średnia nie
będzie wynajmować adwokata, jak duże przedsiębiorstwa obracające milionami.
Po prostu będziemy to płacić aż skończy nam się płynność finansowa i będziemy
musieli zamknąć swoje

Kieszenie przedsiębiorców pustoszeją. Jeśli oni się poddadzą i zamkną
swoje ﬁrmy, kto będzie płacił podatki, z których państwo buduje drogi,
utrzymuje szkoły i służbę zdrowia?
Sytuacja nie jest sprzyjająca. Problem inflacji, cen
gazu, prądu i chaos związany z „Polskim Ładem”
dotyka każdego — od przysłowiowego Kowalskiego,
przez tracące miliony złotych samorządy, po przedsiębiorców.
„Wina Tuska, wina Unii,
wina Putina. Rządzący bez
trudu wskazują winnych,
pomijając niuanse jak ten,
że to PiS rządzi Polską od
2015 roku. Rządzący chętnie
krytykują choćby unijną politykę związaną z opłatami za
emisję dwutlenku węgla. Nie
wspominają jednak choćby o Europejskim Systemie
Handlu Emisjami. Tylko
w tamtym roku do budżetu
państwa wpłynęło z tego tytułu około 25 miliardów złotych. Rząd szuka winnych,
a przedsiębiorcy tracą nadzieję na lepsze jutro.
— Gdybyśmy się cofnęli kilka lat, do czasu kiedy
zaczynałem działalność, to
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— Począwszy od ceny towarów, cen energii, na której
bazuję czyli gazu, a tu dostałem podwyżkę o niemalże
400 procent — wskazuje
właściciel Galante. — Rozmawiam z kolegami z branży i nie tylko tutaj, lokalnie,
ale też w innych miastach,
którzy prowadzą biznesy
w gastronomii i większość
jest niestety takich, którzy
mają problemy doprowadzające do zamknięcia firmy.
O
takich
sytuacjach
opowiada wielu przedsiębiorców. Słyszymy choćby
o właścicielu pizzerii z Piotrkowa Trybunalskiego, którego rachunki za gaz wzrosły z 7 do 26 tysięcy. Pizzerię
trzeba było zamknąć.
— Mam wrażenie, że szukali skąd by mogli wziąć
pieniądze dla ludzi, którzy
na przykład nie pracują lub
nie chcą pracować. Wiadomo, że każdy przedsiębiorca
do końca będzie walczył o to

przedsiębiorstwo i zwalniać
pracowników.
Prowadzący własne biznesy oraz księgowi zwracają
uwagę na chaos, jaki wkradł
się do ich pracy wraz z Polskim Ładem. To dodatkowy
stres, bo konsekwencje złego zrozumienia przepisów
mogą być poważne.
Problemy przedsiębiorców, jeśli w ogóle uda im się
utrzymać na powierzchni,
to wyższe ceny dla klientów.
Dziesiątki milionów straty samorządów, to mniej
inwestycji — tracimy więc
wszyscy. Wychodzi na to,
że jesteśmy cwaniakami, bo
już w październiku zeszłego
roku w rozmowie z RMF
FM, Jarosław Kaczyński był
łaskaw wskazać wprost, kto
na Polskim Ładzie straci: „Ci
którzy żyją, proszę wybaczyć
potocznie język, z cwaniactwa, ci rzeczywiście mogą na
tym stracić, cała reszta — to
jest ogromna większość —
na tym zyska”.
Czy tak działa normalne
państwo? Czy to kraj dla
uczciwych i ciężko pracujących ludzi?
Jacek Czekalski
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Kilkadziesiąt tysięcy zakażeń i kilkuset zmarłych
dziennie — piąta fala koronawirusa nie zwalnia,
choć — co przyznają lekarze — dominujący obecnie
wariant omikron, zwłaszcza u zaszczepionych,
rzadziej doprowadza do poważnych, zagrażających
życiu stanów. Nie powinniśmy jednak
zapominać o zagrożeniu, bo to poważna choroba,
wywołująca wiele powikłań. Jak chronić się przed
koronawirusem?
Sposób na ograniczenie ryzyka zachorowania,
a w przypadku choroby
zminimalizowanie
ciężkiego przebiegu i zgonu
znany jest od dawna — to
maska, dystans, higiena i szczepienia. Niestety, znaczna część naszego
społeczeństwa wciąż się
nie zaszczepiła, wielu nie
zakłada też masek, choćby w czasie zakupów. Gdy
połączyć to z nieudolną
polityką rządu, bardziej
zajętego walką o utrzymanie władzy, mamy gotowy
przepis na złe statystyki.
Z tym, że liczby podawane
w codziennych raportach,
to konkretni ludzie — to
czyjaś mama, córka, tata
albo brat. Umierają chorzy
na COVID i ci, którzy przez
obciążoną pandemią, niedoinwestowaną i źle zarządzaną służbę zdrowia, nie
są dziś w stanie rozpocząć
lub kontynuować leczenia

innych, groźnych i przewlekłych chorób. Niestety, nic nie zapowiada, by
w najbliższej przyszłości miało się to zmienić.
Pandemia ma się dobrze,
a zwiększoną zachorowalność na COVID widać również w Aleksandrowie Ł.
Piąta fala
Trudno oszacować realną skalę zakażeń koronawirusem. Wyniki ogólnodostępnych
testów,
które kupić można nawet
w markecie, nie są w żaden sposób rejestrowane.
W oficjalnych statystykach figurują więc jedynie
ci, którzy zgłosili się na
oficjalny test. Mimo to,
wzrost liczby zakażeń i zachorowań jest widoczny.
— Oczywiście, że piąta
fala jest zauważalna. Porównamy sobie na przykład
lipiec i sierpień, gdy w ogóle nie mieliśmy żadnego
pacjenta z rozpoznaniem

zakażeniem wirusem SARS-COV 2. W listopadzie
było ich już 250, w grudniu 297. Teraz mamy 283
— mówi dr Małgorzata
Zatke-Witkowska z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Aleksandrowie Łódzkim.
Zakażeń jest wiele, jednak dla wielu wciąż nie jest
to argument, choćby do
założenia maski w czasie
zakupów. To błąd, mówi
Tomasz Karauda, lekarz
Kliniki Pulmonologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Barlickiego
w Łodzi.
— Wielu z Was zadaje
sobie pytanie, jak podejść
do tej kolejnej fali pandemii, skoro płyną informacje o tym, że nie jest ona
tak groźna dla życia i zdrowia. Otóż wiele krajów europejskich, w tym Wielka
Brytania czy Dania, decyduje się na to, by powoli
wyłączać restrykcje, by dać
więcej swobody społeczeństwu. Pamiętajmy jednak,
że są to państwa, których
współczynnik zaszczepienia jest bardzo wysoki, a co
za tym idzie, liczba umierających osób nie jest tak
duża jak w Polsce. Apeluję
więc do państwa, by zachowywać te znane nam zasa-

dy: dystans, dezynfekcję,
maseczki, bo to pozwala
ograniczyć możliwość zakażeń innych osób i nosimy je przede wszystkim po
to, by chronić osoby niezaszczepione. Jeżeli ktoś
z powodu wariantu omikron trafia do szpitala, to
niemal zawsze jest to osoba niezaszczepiona. Wciąż
zachęcamy do szczepień
Omikron
Wariant omikron faktycznie
charakteryzuje
się łagodniejszym przebiegiem. Nie zmienia to
jednak faktu, że dla wielu
osób wciąż stanowi realne
zagrożenie.
— Jest łagodniejszy na
pewno dla osób zaszczepionych, jak dla tych niezaszczepionych — trudno powiedzieć, bo jednak
liczba zgonów nadal jest
duża. W dalszym ciągu to
kilkaset osób każdego dnia
— mówi dr Małgorzata Zatke-Witkowska. — Rzeczywiście jedno co można zauważyć, to objawy z jakimi
zgłaszają się do nas pacjenci. Przy omikronie częściej
mamy infekcje górnych
dróg oddechowych — katar, kaszel, podwyższona
temperatura i mniejsza
skłonność jednak do takich
zdecydowanych
zapaleń

płuc ostro przebiegających.
Proszę jednak nie lekceważyć tej choroby, bo nigdy
nie wiemy, jak ta infekcja
będzie przebiegać. Nie wiemy też tak naprawdę, jak
będzie wyglądał nasz stan
zdrowia za 3, 4 czy 5 lat po
przechowywaniu.
Bo COVID to podstępna
choroba, która potrafi zniszczyć nie tylko płuca. Dotyczy
to również tych, którzy zakażenie przechodzą łagodnie.
Można zaobserwować to
na podstawie poprzednich
wariantów, z którymi zmagaliśmy się w poprzednich
falach pandemii.
— One miały bardzo duże
powinowactwo do płuc
i dużo szkód robiły w płucach — dodaje pani doktor.
— Ale pojawiały się u pacjentów również zmiany
w obrębie mózgu czy serca.
COVID potrafi zaatakować również nerki, nie
mówiąc już o bardzo częstych (nieporównywalnie
częstszych od powikłań
poszczepiennych)
przypadkach zakrzepicy i zatorowości płucnej. To nie jest
„zwykłe przeziębienie”. To
choroba, która bezpośrednio i pośrednio przyczyniła się do wielu tragedii.
Chrońmy siebie i innych.
JaCz

Już po studniówkach
Aleksandrowskie szkoły średnie
są już po studniówkach. Uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim swój bal maturalny mieli 22 stycznia, bawili
się w restauracji La Roca. W studniówce wzięło udział około 120
osób. Kilka dni wcześniej licealiści, tradycyjnie już, odtańczyli poloneza na placu przed ratuszem.
Z kolei uczniowie Zespołu
Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie
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Łódzkim bawili się w zeszły piątek 11 lutego w Sali Bankietowej
Victoria. W studniówce uczestniczyli uczniowie ze wszystkich
klas IV Techników, którzy w tym
roku kończą szkołę i przystępują
do matury.
Dla tegorocznych maturzystów
zaczęły się ferie, więc czas na odpoczynek. Niektórzy być może
wykorzystają te dwa tygodnie na
intensywne przygotowania do matury. W każdym razie za niecałe
trzy miesiące — wszystkich czeka
egzamin dojrzałości. S.S.
40 i cztery, Nr 3 (644), 18 lutego 2022 r.

aktualności
One Bilion Rising

Tańczymy przeciw przemocy

Taniec w dniu Świętego Walentego, to już aleksandrowska tradycja, ale… nie ma nic wspólnego ze
świętem zakochanych. W tym dniu
tańczymy z całym światem przeciw
przemocy wobec kobiet. Akcja nosi
nazwę: One Bilion Rising i zapoczątkowana została w 2011 roku.

W Aleksandrowie zatańczyliśmy po raz pierwszy osiem lat
temu. Gorąca orędowniczką tańca przeciw przemocy była Ilona
Rafalska. To za jej sprawą przez
kilka kolejnych lat w centrum
miasta tańczyli dla kobiet mieszkańcy miasta. Tańczą dalej, choć

Ilony z nami już nie ma… Jak
twierdzą organizatorzy, taniec
jest dla kobiet i ku pamięci Ilony
Rafalskiej, która zapoczątkowała
akcję w naszym mieście.
Taniec wbrew wszystkiemu
jest tańcem radosnym. Każdy,
kto zatańczy pokazuje, że wspie-

ra ofiary przemocy, przekazując
dobrą energię. I z roku na rok
przybywa zaangażowanych w akcję i tańczących osób. Mówiąc
o problemie głośno, tańcząc —
edukujemy. Skuteczniej niż ulotki... (kbs)

Wraca akcja wspierająca kobiety
Ruszyła szósta edycja akcji
„Pomagamy jak umiemy”. Podobnie jak w ubiegłym roku,
klienci Rossmanna skanując
aplikację przy każdych zakupach, będą mogli wesprzeć
jedną z organizacji pomagających kobietom w trudnej
sytuacji życiowej. Co więcej
— sami zdecydują, na którą
spośród 88 placówek przekażą gromadzone przez siebie
punkty. Wyboru mogą dokonać już od 15 stycznia poprzez
aplikację Rossmann PL. Warto, bo pula pomocy to 5 milionów złotych.
Klienci Rossmanna najpierw
zgłaszali do programu lokalne organizacje pomagające kobietom.
Po weryfikacji placówek na liście
tegorocznej akcji „Pomagamy jak
umiemy kobietom” znalazło się
ich aż 88. Wspierają one nastoletnie matki, kobiety będące ofiarami przemocy domowej, samotne
matki oraz te mające pod opieką
niepełnosprawne dzieci, wychowanki domów dziecka wkraczające w dorosłe życie oraz kobiety,
które z powodu ubóstwa nie mają
dostępu do środków higienicznych
40 i cztery, Nr 3 (644), 18 lutego 2022 r.

podczas miesiączki. Dlaczego akurat te grupy potrzebują szczególnej
pomocy?
Nastoletnim matkom wciąż brakuje wsparcia i pomocy, czasem
również ze strony najbliższych.
Bywają przerażone i osamotnione,
czasami nawet bezdomne.
Ofiary przemocy domowej to —
jak wynika ze statystyk — w zdecydowanej przewadze kobiety.
Gdy ten problem dotyka nas lub
naszych bliskich nie wiemy, jak
pomóc i zareagować. Nie do przecenienia są więc telefony zaufania,
pomoc prawna i psychologiczna,
centra interwencyjne czy placówki
oferujące schronienie, które pomogą uwolnić się od przemocowego piekła.
Codzienność matek niepełnosprawnych dzieci (również tych
dorosłych) to często samotność,
wyzwania finansowe znacznie
przewyższające ich możliwości,
niemożność pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego, a także
ogromne obciążenia fizyczne i psychiczne.
Samotne macierzyństwo to
trud, zmęczenie, niepewność finansowa. Priorytety takich kobiet
to zapewnić dzieciom szczęśliwe

dzieciństwo i dobry start w dorosłe
życie, więc najczęściej zapominają
o sobie, przez co pogarsza się ich
kondycja fizyczna i psychiczna.
Dziewczęta, które opuszczają
domy dziecka i wkraczają w dorosłość często nie wierzą w siebie,
boją się niepowodzeń. Dla nich
osiemnaste urodziny to niekoniecznie ekscytacja i huczna impreza. Tracą miejsce, w którym
czuły się bezpiecznie, nie mają
wsparcia rodziny, a muszą rozpocząć życie na własny rachunek.
Nawet co 5 dziewczynka lub kobieta w Polsce ma problem z dostępem do środków higieny menstruacyjnej. Temat okresu wciąż
jest przemilczany, bo wiąże się ze
skrępowaniem i wstydem. Do tego
dochodzi aspekt edukacyjny — aż
25 proc. kobiet i 21 proc. nastolatek uważa, że podczas miesiączki
nie można zajść w ciążę.
Na szczęście możemy pomagać. Jak to zrobić? Posiadacze
aplikacji Rossmann PL już od
15 stycznia mogą wybierać, którą z 88 organizacji będą wpierać
podczas każdych zakupów. Czasu na podjęcie decyzji jest sporo,
bo aż do 30 czerwca. Ważne jednak, by skanować aplikację pod-

czas każdej wizyty w drogerii, bo
punkty pomocowe gromadzą się
na koncie już od teraz i po wskazaniu konkretnej placówki zostaną przekazane na jej „konto”. Im
więcej osób wybierze daną organizację i im częściej będzie skanować aplikację tym większą pomoc
ona otrzyma. Warto dobrze przemyśleć swoją decyzję, ponieważ
w ciągu roku nie ma możliwości
jej zmiany.
Co jeśli klient nie wskaże organizacji do 30 czerwca 2022? Firma wskaże ją za niego, w oparciu
o lokalizację, w której najczęściej
dokonuje zakupy — osobiście lub
online. Regulamin oraz szczegółowe informacje są dostępne na
www.rossmann.pl/pomagamy
oraz w aplikacji Rossmann PL.
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trochę kultury

Nowy portal „Drzwi do kultury”
Dostęp do spektakli,
oper, koncertów, ﬁlmów,
zabytków, książek, ale
również warsztatów, wykładów, lekcji muzealnych, szkoleń, wywiadów,
recenzji. Wszystko za pośrednictwem smartfona,
laptopa czy komputera,
bez wychodzenia z domu.
Szeroki dostęp do oferty
instytucji kultury Województwa Łódzkiego zapewni nowatorski i jedyny
taki w Polsce projekt naszego samorządu „Drzwi
do kultury”.
„Drzwi do kultury” to portal zdalnego dostępu do materiałów multimedialnych (portal streamingowy)
oparty o technologię filmu na życzenie (VOD) oraz transmisje na żywo
(live streaming) z możliwością zakupu dostępu do treści (platforma
sprzedażowa) oraz bezpłatnego
odbioru wybranych zasobów. To
pierwszy taki projekt (wojewódzki) w skali kraju! To odpowiedź
na potrzebę zapewnienia dostępu
do usług kulturalno-edukacyjnych
mieszkańcom województwa łódzkiego i innym osobom, korzystającym z internetu, zwłaszcza teraz,
kiedy epidemia utrudnia nam życie
codziennie.
Za pośrednictwem portalu instytucje kultury Województwa

Łódzkiego będą prowadziły działalność artystyczną, wystawienniczą i edukacyjną dedykowaną różnym grupom wiekowym
w formie bezpłatnej (np. uczestnictwo w wernisażach, warsztatach, szkoleniach, wystawach)
i płatnej (np. premiery spektakli teatralnych, koncertów online z możliwością zakupu biletu)
udostępniając na platformie treści multimedialne.
Z portalu będą mogły korzystać

ekonomicznie. „Drzwi do kultury”
to projekt, który udowadnia, że
w Internecie dostępne są również
treści ambitne.
Portal będzie dostępny również
na urządzeniach mobilnych. Dostęp do części zasobów będzie bezpłatny. „Drzwi do kultury” będą
funkcjonować, zarówno w przypadku obostrzeń epidemicznych,
ale także w czasie swobodnego dostępu do instytucji kultury.
— „Drzwi do kultury” to możli-

wszystkie grupy wiekowe, w tym
seniorzy, dzieci i młodzież — indywidualnie, jak również zbiorowo
np. podczas zajęć szkolnych. Tłumaczenie strony pozwoli korzystać z treści obcokrajowcom, studentom zagranicznym etc. Brak
konieczności przyjazdu do Łodzi
ułatwi dostęp do kultury osobom
wykluczonym
komunikacyjnie,

wość zaprezentowania Łódzkiego jako województwa filmowego — mówił podczas konferencji
Sławomir Kalwinek, wiceprezes
Wytwórni Filmów Oświatowych
w Łodzi, która to instytucja zajmie się techniczną stroną projektu. — Dzięki portalowi będziemy
mieli możliwość pokazania filmów
z naszych zasobów, a jako instytu-

cja z 70-letnią tradycją zasób ten
mamy ogromny.
Wydarzeniem, które otworzy
drzwi do kultury — pierwszym
nadawanym na żywo — będzie
koncert walentynkowy „Kochajmy” w Filharmonii Łódzkiej
(piątek, 18 lutego). — Zapraszamy Państwa do ekranów komórek, komputerów, laptopów.
Będzie to wydarzenie bardzo radosne, bo z okazji walentynek.
Muzycy Filharmonii Łódzkiej
pod wodzą naszego mistrza Tomasza Gołębiewskiego, podzielą
się z Państwem swoją radością,
grając piosenki znanych twórców, m.in. Zbigniewa Wodeckiego — mówił Tomasz Bęben,
dyrektor Filharmonii Łódzkiej.
— To pierwszy portal, który udostępni treści w formie ekskluzywnej, tzn. nie ma wyskakujących okien, nie ma konieczności
klikania w reklamy.
Portal dedykowany jest dla prowadzonych przez samorząd województwa instytucji: Teatr Wielki,
Teatr im. Stefana Jaracza, Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina, Muzeum Sztuki, Muzeum
Archeologiczne i Etnograficzne,
Łódzki Dom Kultury, Wojewódzka
Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz dla
Województwa Łódzkiego.
„Drzwi do Kultury” to dostęp
do treści multimedialnych 24h na
dobę. Sprawdź: drzwidokultury.pl!

Elżbieta Wróbel jest historykiem zafascynowanym postacią Rafała Bratoszewskiego, prowadzi kwerendę na jego temat i posiada wiele cennych i unikalnych informacji
związanych z założycielem naszego miasta. Przy okazji 200-lecia założenia miasta
będzie dzielić się z nami swoją wiedzą i odkryciami.

Tajemnice Rafała Bratoszewskiego urodzonego w 1767 roku, zmarłego w 1824 roku
Rafał Bratoszewski nie zapomniał wybudować szkoły dla najmłodszych mieszkańców
miasta. I tak na działce 385, w spisie z dnia 12
października 1821 roku, przeznaczonego dla Komisji Obwodu Łęczyckiego, wymienionej pod
numerem porządkowym 160, podano wymiary
budynku szkolnego, wybudowanego na rogowej
działce, składającego się ze skrzydła dłuższego
na ówczesnej ulicy Zgierskiej i krótszego, znajdującego się naprzeciwko kościoła, na ulicy Kościelnej. Zarys tego budynku był już zaznaczony
na pierwszej mapie miasta z 12 sierpnia 1818
roku, Bernarda de Schuttenbacha.
Oba budynki były drewniane, główny o długości 36, szerokości 16 i wysokości 5 łokci warszawskich, skrzydło tylko różniące się długością, krótsze o 3 łokcie warszawskie (1 łokieć to
około 61 cm). Dwa budynki szkolne, na tamte
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czasy, miały imponujące wymiary, około 20
metrów długości każde skrzydło.
Z pierwszego Raportu Szkoły Elementarnej
z Miasta Aleksandrowa, 24 dzieci pobierało
nauki 25 lutego 1820 roku. Były to dzieci nie
tylko z miasta, których uczyło się tylko 4, w tym
Marcin Popławski, ale i z okolicznych wsi. I tak
na przykład 2 uczniów z Brużycy Wielkiej było

dziećmi mierniczego, Felia i Józef Szuttenbachowie. Opiekunem i nauczycielem opłacanym
przez Rafała był Ernest Gustaw Dykorrn.
Pierwsze zajęcia w szkole zaczęły się w styczniu 1820 roku.
Ponieważ była to szkoła z językiem polskim,
z czasem musiały powstać klasy, gdzie językiem
wykładowym był język niemiecki i jidysz.

Akta opiekuna szkoły katolickiej w Aleksandrowie, Akta miasta Aleksandrowa
z Archiwum Państwowego w Łodzi.
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Trwają zapisy do ogólnopolskich
konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich.
Wartościowe nagrody, niezapomniane emocje, nowo zawarte przyjaźnie — to wszystko i jeszcze więcej
czeka na Was podczas wyjątkowego
święta Kół Gospodyń Wiejskich —
Festiwalu „Polska Od Kuchni”.
Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od Kuchni” to wydarzenie o ogólnopolskim zasięgu, przygotowane z myślą,
by pielęgnować lokalną kulturę i tradycję.
Festiwal ma na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję polskich produktów i dziedzictwa
kulinarnego oraz wymianę międzypokoleniowej wiedzy, umiejętności i przekazanie
tradycji młodszym pokoleniom.
Chcąc uhonorować wkład Kół Gospodyń Wiejskich w promowanie bogactwa
oraz różnorodności lokalnej tradycji
a także pogłębić wiedzę o kulturze regionu, już po raz kolejny zapraszamy
wszystkie KGW do udziału w konkursach
angażujących Koła z całej Polski. Szczypty pikanterii konkurencjom dodadzą
wartościowe nagrody, które Koła mogą
zdobyć na każdym etapie rywalizacji.

Motywem przewodnim Festiwalu
i wszystkich kategorii konkursowych
będzie m.in. tradycyjne wesele z ucztą
smaków, kolorów, zapachów, z tańcem
muzyką i pysznym polskim jedzeniem!
Koła Gospodyń Wiejskich biorące
udział w konkursach będą miały za zadanie przygotować danie regionalne,
bądź nowoczesna wariację na jego temat. Konkurs Kulinarny będzie krążyć
wokół tematu dań serwowanych na lokalnych weselach. Z kolei w Konkursie
Artystycznym panie będą mogły wykazać się największą kreatywnością!
Konkursy zostaną rozstrzygnięte
w trzech etapach: eliminacje wstępne,
półfinały wojewódzkie i finał, który odbędzie się 24 września 2022 r. na błoniach PGE Narodowego w Warszawie.
Nagrody główne do zdobycia w Finale to
aż 10 000 zł. Organizator zgłoszenia do
konkursów przyjmuje do 14 marca br.
Więcej informacji na stronie: www.
festiwalpolskaodkuchni.pl oraz na naszych profilach na portalach społecznościowych.

Zarządzenie nr 17/2022
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 31 stycznia 2022 roku
w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klasy
siódmej oddziału dwujęzycznego w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim
na rok szkolny 2022/2023.
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082;
zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 762.):
zarządzam, co następuje:
§1
Określa się harmonogram przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klasy siódmej
oddziału dwujęzycznego w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim na rok
szkolny 2022/2023
Lp.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Rodzaj czynności

Złożenie wniosku o przyjęcie do
oddziału dwujęzycznego wraz z
dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do klasy siódmej
oddziału dwujęzycznego oraz
dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
Przeprowadzenie testu predyspozycji
językowych
Przeprowadzenie testu sprawności
fizycznej dla uczniów spoza Sportowej
Szkoły Podstawowej nr 3
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i nie
zakwalifikowanych do drugiego etapu
rekrutacji
Składanie dokumentów - kopii
świadectwa promocyjnego do klasy
VII, zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwskazań do uczęszczania do
szkoły sportowej oraz potwierdzenie
przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
do oddziału dwujęzycznego w Sportowej
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa
Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim
od 21 marca 2022 r
do 25 marca 2022 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym
do oddziału dwujęzycznego Sportowej
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa
Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim
od 30 maja 2022 r
do 3 czerwca 2022 r.

prof. Joanna Satoła-Staśkowiak

na co dzień uczy polonistów i dziennikarzy,
wykłada na jednej z łódzkich uczelni

Dlaczego jedni pracują
w radiu, a inni w radio?
Dlaczego niektórzy tatuują
w studiu, a inni w studio?
Wyrazy, o których mowa (radio / studio), zakończone
są na dwie samogłoski i mają obcojęzyczne pochodzenie.
Początkowo były nieodmienne, dlatego starsze pokolenia
uczyły się w szkole, że nie należy ich odmieniać. Z czasem
to się zmieniło, dziś je odmieniamy. Mówimy zatem: Pracuję w radiu lub Tatuuję w studiu. Oczywiście, wyrażenia
w radio / w studio nadal są poprawne, ale należy pamiętać,
że są formami przestarzałymi.
Dziś większe wątpliwości może budzić jedynie forma
dopełniacza liczby mnogiej obu wyrazów radio i studio.
Pamiętajmy, że poprawne formy powinny brzmieć: radiów, studiów.

INFORMACJA
o przyznanych w 2022 r.
stypendiach i nagrodach sportowych
Na podstawie Regulaminu określającego
szczegółowe zasady, tryb przyznawania
i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów
sportowych oraz nagród sportowych
i wyróżnień dla zawodników i trenerów, stanowiącego
załącznik do Uchwały nr XLIX/456/17 Rady Miejskiej
w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 grudnia 2017 r.
Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego
przyznał stypendia i nagrody sportowe

od 28 marca 2022 r
do 1 kwietnia 2022 r.

od 6 czerwca 2022 r
do 10 czerwca 2022 r.

11 kwietnia 2022 r.

13 czerwca 2022 r.

12 kwietnia 2022 r.

14 czerwca 2022 r.

13 kwietnia 2022 r.

20 czerwca 2022 r.

- nagrody dla 53 zawodników
na łączną kwotę 22 750,00 zł,

od 24 czerwca 2022 r
do 28 czerwca 2022 r.

od 24 czerwca 2022 r
do 28 czerwca 2022 r.

- nagrody dla 14 trenerów
na łączną kwotę 40 000,00 zł,

30 czerwca 2022 r.

30 czerwca 2022 r.

dla zawodników i trenerów
za wysokie wyniki sportowe w 2021 r.:
- stypendia sportowe dla 36 zawodników na łączną
kwotę 15 800,00 zł/m-cznie.
Stypendia przyznano na okres 12 miesięcy,

- wyróżnienia dla 3 zawodników.

§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
§4
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej
2) w prasie lokalnej
3) na tablicach informacyjnych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Aleksandrów Łódzki jest organem
prowadzącym

40 i cztery, Nr 3 (644), 18 lutego 2022 r.

Stypendia, nagrody oraz wyróżnienia otrzymali zawodnicy i trenerzy: Międzyszkolnego Klubu Sportowego
„Aleksandrów”, Towarzystwa Sportowego „Sokół”,
Towarzystwa Pływackiego „Olimpijczyk”, Łódzkiego
Klubu Wysokogórskiego, Polskiej Organizacji Sportowej, Polskiego Związku Sportu Niesłyszących i Klubu
Sportowego „Zew Krwi”.
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konkurs otwarty
Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego
działając na podstawie:

1. Art. 13 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.);
2. Uchwały nr XLV/335/21 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Aleksandrów Łódzki w 2022 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3. Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. u. z 2018 r. poz. 2057)

ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, na realizację zadań publicznych z zakresu:
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
wśród mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki w 2022 roku.
I. RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA W OGŁOSZONYM KONKURSIE:
1. Rodzaj zadania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
Zadanie 1:
Organizacja cyklu wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.
Środki przeznaczone na realizację zadania: 21 000,00 zł
Cel:
Uświadamianie i zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy w dziedzinie kultury.
Upowszechnianie dorobku kulturalnego artystów z województwa łódzkiego.
Poprawa integracji międzypokoleniowej lokalnej społeczności.
Rozbudzenie i rozwój aktywności mieszkańców przez zaangażowanie ich w realizację projektu.
Przewidywane rezultaty zadania:
Zorganizowanie koncertów dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki i okolicznych miejscowości.
Umożliwienie mieszkańcom gminy udziału w wydarzeniach kulturalnych.
Wzbogacenie i urozmaicenie oferty kulturalnej Gminy Aleksandrów Łódzki.
Zadanie 2:
Upowszechnianie muzyki chóralnej o tematyce sakralnej.
Środki przeznaczone na realizację zadania: 20 000,00 zł
Cel:
Krzewienie kultury muzycznej, wokalnej i chóralnej.
Propagowanie pieśni chóralnej poprzez publiczne występy.
Przekazywanie dóbr kultury narodowej młodemu pokoleniu i podnoszenie patriotyzmu lokalnego.
Przewidywane rezultaty zadania:
Uczestnictwo chórzystów w próbach.
Uczestnictwo chórzystów w koncertach i/lub konkursach chóralnych.
Zorganizowanie zaplanowanych koncertów.
Zdanie 3:
Upowszechnianie muzyki chóralnej o tematyce świeckiej.
Środki przeznaczone na realizację zadania: 20 000,00 zł
Cel:
Kultywowanie pieśni chóralnej.
Kształtowanie świadomości kulturalno-artystycznej wśród aleksandrowskich mieszkańców.
Promowanie dziedzictwa narodowego w społeczności lokalnej, zagranicznej w organizowanych publicznych koncertach.
Przewidywane rezultaty zadania:
Uczestnictwo chórzystów w próbach.
Uczestnictwo chórzystów w koncertach i/lub konkursach chóralnych.
Zorganizowanie zaplanowanych koncertów.
Zadanie 4:
Prowadzenie Orkiestry Dętej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.
Środki przeznaczone na realizację zadania: 35 000,00 zł
Cel:
Popularyzacja działalności Orkiestry Dętej wśród mieszkańców Gminy.
Podtrzymanie tradycji i dziedzictwa kultury Gminy.
Propagowanie wśród dzieci i młodzieży konstruktywnego sposobu spędzania wolnego czasu.
Przewidywane rezultaty zadania:
Uczestnictwo w próbach orkiestry.
Zapewnienie oprawy muzycznej w uroczystościach sakralnych.
Uczestnictwo w koncertach świeckich.
II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI PRZEZ GMINĘ
1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wspierania wykonywania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
jego realizacji.
2. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekraczać 85% całkowitych kosztów zadania.
3. Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i niefinansowego (osobowego i/lub rzeczowego) w wysokości nie mniejszej niż 15%
całkowitych kosztów zadania.
4. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.
5. Wnioskowana kwota dotacji na koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne związane z realizacją zadania oraz koszty
zakupu wyposażenia związane z realizacją zadania nie może przekroczyć 25% kwoty udzielonej dotacji.
6. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji
przewidywanych kosztów. Wydatek uznaje się za zgodny z umową wtedy, gdy:
- nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 20%,
- nastąpiło jego zmniejszenie w dowolnej wysokości.
Dotyczy to zarówno przesunięć środków z dotacji jak i innych źródeł finansowania. Takie przesunięcia nie są podstawą do zmiany umowy, ale
powinno się je uzasadnić w sprawozdaniu końcowym. Zmiany wykraczające ponad wskazany limit dokonywane mogą być wyłącznie za zgodą
Zleceniodawcy po uprzednim aneksowaniu umowy.
7. Organizacja pozarządowa zobowiązana jest do zachowania procentowego udziału dotacji w całkowitych kosztach zadania. Jeśli procentowy
udział dotacji w całkowitym koszcie zadania zwiększy się o więcej niż 5 punktów procentowych, to organizacja zostanie poproszona do zwrotu
części dotacji - w wysokości nadmiernie pobranej.
8. Przyznanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez oferenta warunków i kryteriów, o których mowa w pkt. IV i V niniejszego
ogłoszenia oraz innych wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), a także od wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań.
9. Punkt III.6 oferty "dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego" jest obligatoryjny do wypełnienia.
10. Oferent może przedstawić również inne rezultaty odpowiednie do rodzaju realizowanego zadania, niż te, znajdujące się w punkcie I ogłoszenia przy odpowiednim zadaniu.
11. Przewidywane rezultaty realizacji zadań należy wskazać w sposób precyzyjny z możliwością zmierzenia i rozliczenia ich osiągnięcia.
12. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i podpisanej umowy, w której będą zawarte szczegółowe warunki realizacji,
finansowania i rozliczania zadania.
13. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
14. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości przyznanej dotacji, dokonuje Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego uwzględniając opinię Komisji Konkursowej.
III. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
1. Przewidywany termin realizacji wyżej wymienionych zadań powinien rozpoczynać się nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca,
w którym podpisana będzie umowa i kończyć się w dniu 31 grudnia 2022 roku.
2. Termin poniesienia wydatków ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 roku.
3. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami
w zakresie opisanym w ofercie.
4. Podmiot, któremu przyznano dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, zobowiązany jest do złożenia przed zawarciem umowy aktualizacji oferty realizacji zadania publicznego. Aktualizację oferty należy dokonać w ciągu max. 3 dni od momentu otrzymania informacji drogą
mailową lub telefoniczną. Nieprzesłanie dokumentów tożsame jest z nieprzyjęciem dotacji przez oferenta.
5. Dotacja przyznana na 2022 rok zostanie przekazana na rachunek Zleceniobiorcy w terminie wskazanym w umowie, a akceptacja sprawozdania i rozliczenie dotacji polegać będzie na weryfikacji przez Zleceniodawcę złożonego zestawienia dokumentów księgowych oraz opisanych
rezultatów i działań zleceniobiorcy.
6. Dotacja nie może być wykorzystana na:
1) zadania i zakupy inwestycyjne,
2) zakupy gruntów,
3) działalność gospodarczą,
4) pokrycie kosztów utrzymania biura, obiektu z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania,
5) działalność partii politycznych,
6) działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych,
7) działalność fundacji, których jedynym fundatorem jest skarb państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub partia polityczna.
7. W przypadku stwierdzenia konieczności zmiany umowy i oferty, Zleceniobiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o aneks do umowy
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w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia (dla tych zadań, których zakończenie przypada na 31 grudnia). Wnioski o sporządzenie aneksu
złożone po tym terminie nie będą przyjmowane.
8. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego, sporządzone zgodnie z wzorem określonym Rozporządzeniem Przewodniczącego
Komitetu do spraw Publicznych z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji
zadań publicznych oraz wzoru sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) należy złożyć w terminie 30 dni od dnia
zakończenia zadania.
9. Opis w sprawozdaniu musi zawierać szczegółową informację o realizowanych działaniach zgodnie z ich układem w ofercie, która była
podstawą do przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres w jakim zostały one
zrealizowane i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw od ich realizacji, zarówno jeśli idzie o ich zakres, jak
i harmonogram realizacji zadania.
IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w formie pisemnej,
w zamkniętej kopercie (z podaniem nazwy i siedziby oferenta z dopiskiem "Konkurs ofert 2022 – „nazwa zadania”) w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 25 lutego 2022 roku do godziny 15:00 w siedzibie zamawiającego w biurze podawczym Urzędu:
Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim
pl. Kościuszki 2,
95-070 Aleksandrów Łódzki
2. Oferty można też przesłać pocztą na podany wyżej adres. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby zamawiającego.
Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
3. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z wzorem określonym Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Publicznych
z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzoru
sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
4. Formularze ofert można pobrać ze strony internetowej: www.aleksandrowlodzki.bip.net.pl w zakładce: Urząd Miejski w Aleksandrowie
Łódzkim – Konkursy.
5. Wymagane załączniki do oferty, które należy składać w formie oryginałów lub poświadczonych kserokopii:
1) aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub ewidencji lub pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego.
2) statut organizacji.
3) listę członków, chórzystów, uczestników zadania itp. (jeśli zadanie tego wymaga).
4) dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub doświadczenie osób związanych z wykonywaniem zadań (kwalifikacje instruktorów, kapelmistrza, dyrygentów itp.).
5) dokumenty potwierdzające prawo do posiadania, dysponowania, udostępniania, użyczenia, wynajmu bazy lokalowej/przestrzeni itp., potwierdzającej możliwość realizacji zadania (jeśli realizacja zadania tego wymaga).
6) stosowne pełnomocnictwo lub upoważnienie - w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie
potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru.
7) terenowe oddziały organizacji nieposiadające osobowości prawnej składają wniosek wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego
przez właściwe władze organizacji np. zarząd główny.
V. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT
1. Oferty spełniające warunki realizacji zadania będą rozpatrzone przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego w terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca od dnia wpłynięcia ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim przy
placu Kościuszki 2.
2. Komisja dokona oceny formalnej ofert.
Karta oceny formalnej obejmuje: kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji, w tym:
a) złożenie oferty przez uprawniony podmiot;
b) złożenie ofert w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie;
c) sporządzenie oferty na obowiązującym formularzu;
d) czytelne i prawidłowe wypełnienie oferty, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach lub przypisach;
e) opatrzenie oferty datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wraz z pieczątkami;
f) załączenie wymaganych do oferty dokumentów, prawidłowo podpisanych i potwierdzonych za zgodność z oryginałem;
g) zgodność terminu realizacji zadania z terminem wymaganym w ogłoszeniu;
h) zgodność realizacji zadania z celami statutowymi oferenta.
3. W przypadku wystąpienia braków formalnych, które podlegają uzupełnieniu: tj. pkt. 2 ppkt e) i f), wnioskodawca zostanie wezwany do
uzupełnienia w okresie 3 dni roboczych od daty weryfikacji oferty.
4. W przypadku braku uzupełnień, o których mowa w pkt. 3 oraz braków formalnych nie podlegających uzupełnieniom, oferta zostanie
odrzucona.
5. Oferty, które przeszły pozytywnie ocenę formalną zostają poddane ocenie merytorycznej. Oceny merytorycznej ofert dokona komisja konkursowa, posługując się kartami oceny merytorycznej.
Karta oceny merytorycznej obejmuje:
a) Ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy (skala ocen
0 – 10 pkt)
b) Ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (skala ocen
0 – 20 pkt)
c) Ocenę proponowanej jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne (skala ocen
0 – 10 pkt)
d) Udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (skala ocen 0 – 20 pkt)
e) Ocenę wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (skala ocen 0 – 20 pkt)
f) Ocenę realizacji zleconych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (skala ocen 0 – 20 pkt)
Suma - max. 100 punktów przyznanych przez jednego członka komisji. W wyniku oceny merytorycznej decydować będzie uzyskanie największej średniej arytmetycznej z liczby punktów przydzielonych przez poszczególnych członków komisji dla poszczególnego zadania.
6. Komisja Konkursowa przedstawia Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego protokół z przeprowadzonej oceny postępowania konkursowego.
Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości przyznanej dotacji dokona Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego.
7. Z chwilą zaakceptowania przez Burmistrza wyboru najkorzystniejszej oferty, konkurs ofert uznaje się za rozstrzygnięty.
8. Oferenci zakwalifikowani do realizacji poszczególnych zadań zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie. Informacja o wyborze oferentów zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim (budynek Ratuszu na parterze) i na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej www.aleksandrowlodzki.bip.net.pl (w zakładce Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim - Konkursy) oraz
na stronie internetowej gminy www.aleksandrow-lodzki.pl w aktualnościach.
VI. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO ZAKRESU CO ZADANIA KONKURSOWE I ZWIĄZANYCH Z NIMI DOTACJI
W roku 2021 Gmina Aleksandrów Łódzki zleciła organizacjom pozarządowym realizację 5 zadań publicznych w obszarze w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznając na nie dotacje
w łącznej kwocie 85 000,00 zł.
Lp.

Nazwa zadania

1.
2.
3.
4.
Razem:

Organizacja cyklu wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki
Upowszechnianie muzyki chóralnej o tematyce sakralnej
Upowszechnianie muzyki chóralnej o tematyce świeckiej
Prowadzenie Orkiestry Dętej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

Kwota przeznaczona
w 2021 roku
18 000,00 zł
16 000,00 zł
16 000,00 zł
35 000,00 zł
85 000,00 zł

VII. Postanowienia końcowe
Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administratorem danych osobowych zawartych w ofercie realizacji zadania publicznego jest Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Oferent ma prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej
informacji na stronie www.aleksandrowlodzki.bip.net.pl w zakładce ochrona danych osobowych.
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ogłoszenia
BURMISTRZ ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych
Położenie
nieruchomości

Lp.
1.

2.

3.

KW

Nr działki

Stare Krasnodęby, gm.
Aleksandrów Łódzki

LD1G
/00108770/3

19/3
19/6 (droga)

Stare Krasnodęby, gm.
Aleksandrów Łódzki

LD1G
/00108770/3

19/4
19/6 (droga)

Stare Krasnodęby, gm.
Aleksandrów Łódzki

LD1G
/00108770/3

19/5
19/6 (droga)

4.

Stare Krasnodęby, gm.
Aleksandrów Łódzki

LD1G
/00108770/3

19/7
19/6 (droga)

5.

Stare Krasnodęby, gm.
Aleksandrów Łódzki

LD1G
/00108770/3

19/8
19/6 (droga)

6.

Stare Krasnodęby, gm.
Aleksandrów Łódzki

LD1G
/00108770/3

19/9
19/6 (droga)

1.

Powierzchnia
działki
0,1516ha
+ udział 1/6 cz.
w drodze o pow.
0,0585ha
0,1516ha
+ udział 1/6 cz.
w drodze o pow.
0,0585ha
0,1487ha
+ udział 1/6 cz.
w drodze o pow.
0,0585ha
0,1486ha
+ udział 1/6 cz.
w drodze o pow.
0,0585ha
0,1486ha
+ udział 1/6 cz.
w drodze o pow.
0,0585ha
0,1486ha
+ udział 1/6 cz.
w drodze o pow.
0,0585ha

Załącznik do zarządzenia nr 23/2022
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 10 lutego 2022 roku

Cena nieruchomości
brutto

Wadium

129.100,00zł

25.800,00zł

129.100,00zł

25.800,00zł

126.800,00zł

WYKAZ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
PRZEZNACZONEJ
DO WYDZIERŻAWIENIA
Załącznik do zarządzenia
nr 23/2022 Burmistrza Aleksandrowa
Łódzkiego z dnia 10 lutego 2022 roku
W DRODZE PISEMNEGO PRZETARGU OFERTOWEGO
WYKAZ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO
WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE PISEMNEGO PRZETARGU OFERTOWEGO
Położenie
nieruchomości

KW

Aleksandrów Łódzki
pl. Kościuszki Tadeusza,
obręb A-1

LD1G
/00044421/5

Nr działki,
powierzchnia

25.300,00zł

126.700,00zł

25.300,00zł

126.700,00zł

25.300,00zł

126.700,00zł

25.300,00zł

Działki niezabudowane, położone w miejscowości Stare Krasnodęby, gmina Aleksandrów Łódzki,

1. Działki niezabudowane,
w miejscowości
Stare Krasnodęby,
gmina Aleksandrów
Łódzki,
przeznaczone
zabudowę,
posiadają
przeznaczone położone
pod zabudowę,
posiadają
kształt zbliżony
do prostokąta.
Działka
numer pod
19/6to działka
kształt zbliżony
do prostokąta.
Działka
numer 19/6-( to
działka wydzielona
pod do
drogę
wewnętrzną ( nieurządzona),
służącą do skomunikowawydzielona
pod drogę
wewnętrzną
nieurządzona),
służącą
skomunikowania
działek budowlanych
z drogą
nia działek publiczną.
budowlanychPrzyległa
z drogą publiczną.
Przyległa
do
działek
droga
publiczna
posiada
nawierzchnię
asfaltową
i
jest
uzbrojona
w
energię
do działek droga publiczna posiada nawierzchnię asfaltową i jest uzbrojona w energię
elektrycznąelektryczną
i wodociąg. Pomiędzy
drogą,
a działkami
znajduje
się rów. Wzdłuż
drogisię
przy
granicy
działek
napowietrzna
linia elektroenergei wodociąg.
Pomiędzy
drogą,
a działkami
znajduje
rów.
Wzdłuż
drogi
przy granicy
działek
tyczna z słupami żelbetowymi. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa oraz tereny niezabudowane użytkowane rolniczo.
napowietrzna linia elektroenergetyczna z słupami żelbetowymi. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa
2. Zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego , obręb Stare Krasnodęby: działki nr ewid. 19/3-19/9, znajdują się na
i zagrodowa oraz tereny niezabudowane użytkowane rolniczo.
terenie oznaczonym symbolem B5MN/MR-tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej. Szczegółowe warunki zabudowy
2. Zgodnie terenu
miejscowym
planem
zagospodarowania
przestrzennego
obręb Stare
Krasnodęby:
działki nr ewid.przei zagospodarowania
określa pełny
wypis
i wyrys z obowiązującego
dla tego ,obszaru
miejscowego
planu zagospodarowania
na terenie
oznaczonymterenu
symbolem
mieszkaniowej
strzennego.19/3-19/9,
Szczegółoweznajdują
warunki się
zabudowy
i zagospodarowania
określa B5MN/MR-tereny
pełny wypis i wyrys zzabudowy
obowiązującego
dla tego obszaru
zagrodowej
i jednorodzinnej.
Szczegółowe warunki zabudowy i zagospodarowania terenu określa pełny
miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego.
wypis
i
wyrys
z
obowiązującego
dla
tego
obszaru
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego.
3. Powyższe nieruchomości są wolne od wszelkich zobowiązań i obciążeń.
4. Przetarg Szczegółowe
odbędzie się 22warunki
marca 2022r.
o godzinie
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
14.00-oddzielnie
każdą działkę
w siedzibie Urzędu
zabudowy
i zagospodarowania
terenu13.30,
określa
pełny wypisnai wyrys
z obowiązującego
Miejskiegodla
w Aleksandrowie
Plac Tadeusza
Kościuszki 2 (budynek
B, I piętro- sala ślubów).
tego obszaru Łódzkim,
miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego.
5. Poprzedni
przetarg ustalono
07.09.2021r.,
09.11.2021r.,
25.01.2022r.
3. Powyższe
nieruchomości
są wolne
od wszelkich
zobowiązań i obciążeń.
6. Warunkiem
udziałuodbędzie
w przetargu
wadium,
które należy
wpłacić
gotówką
lub 13.00,
przelewem
do dnia
16 marca 2022r. na
w kasie
4. Przetarg
sięjest
22 wniesienie
marca 2022r.
o godzinie
11.30,
12.00,
12.30,
13.30,
14.00-oddzielnie
tut .Urzędu lub na konto Urzędu nr 37878000070000023110000009.W przypadku wpłaty przelewem, wadium musi wpłynąć na konto tut.
każdą działkę w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Tadeusza Kościuszki 2
Urzędu najpóźniej do dnia 16 marca 2022 roku.
(budynek B, I piętro- sala ślubów).
7. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia
5. wadium
Poprzedni
przetarg ustalono
25.01.2022r.
umowy,
ulega przepadkowi
na rzecz07.09.2021r.,
sprzedającego.09.11.2021r.,
Pozostałym uczestnikom
przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni
6.przetargu
Warunkiem
udziału
w przetargu
jestlub
wniesienie
wadium, które należy wpłacić gotówką lub przelewem
od dnia
przelewem
na podane
konto bankowe
w kasie Urzędu.
do
dnia
16
marca
2022r.
w
kasie
tut
.Urzędu
lub
na
konto
Urzędu
8. Wylicytowana cena zawiera aktualnie obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%. nr 37878000070000023110000009.W
przypadku
przelewem,
wadium
wpłynąć
na konto
tut. Urzędu
najpóźniej do
dnia 16zostanie
marcazastrzeżone
2022
9. W umowie
notarialnejwpłaty
sprzedaży
nieruchomości
oraz musi
w księdze
wieczystej
prowadzonej
dla nieruchomości
zbywanej
na rzecz Gminy
roku.Aleksandrów Łódzki:
• prawo
odkupu (art.
593 K.c) na
okresosobę,
5lat, licząc
od dnia
zawarcia
umowy
sprzedaży,zostanie na poczet ceny nabycia, a w
7. jej Wadium
wpłacone
przez
która
wygra
przetarg
zaliczone
• umowne prawo
pierwokupu
(art. 596
K.c.).
przypadku
uchylenia
się od
zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego. Pozostałym
10. Nabywca
nieruchomości
zobowiązany
jest wpłacić
pomniejszoną
o wpłacone
wadium przelewem
najpóźniej w na
terminie
do dnia
uczestnikom
przetargu
wadium
zostaniezaoferowaną
zwrócone cenę,
w terminie
3 dni od
dnia przetargu
podane
30 marca 2022r.
kasie Urzędu
w Aleksandrowie Łódzkim lub na konto tut. Urzędu w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie
kontowbankowe
lub Miejskiego
w kasie Urzędu.
Łódzkim Nr konta 64878000070000023110000008.
8. Wylicytowana cena zawiera aktualnie obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%.
11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
9. W umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości oraz w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości
• w przypadku osób fizycznych dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oferenta, a w przypadku reprezentozostanie
zastrzeżonenotarialne
na rzeczlub
Gminy
Aleksandrów
Łódzki:
wania innejzbywanej
osoby również
pełnomocnictwo
potwierdzone
przez notariusza,
• osób
prawo
jej odkupu (art. 593
K.c)
na okres 5lat,
licząc od
dnia zawarcia
umowy sprzedaży,
• w przypadku
prawnych-aktualnego
wypisu
z właściwego
dla danego
podmiotu
rejestru (ważny
3 miesiące), pełnomocnictwa oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.
1
12. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca może nastąpić na zasadach określonych ustawą z dnia
24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

635/2pow.1,5975ha

Powierzchnia do
wydzierżawienia.
Czas trwania
dzierżawy.
10 m²
na okres dwóch lat

Wywoławcza stawka
miesięczna czynszu
dzierżawnego
netto/termin płatności
2.000,00zł miesięcznie
plus należny podatek
VAT, płatna do 20-go
każdego miesiąca

Wyznaczona do oddania w dzierżawę część niezabudowanej nieruchomości, zaznaczona na mapie literami
ABCD stanowiąca integralną część niniejszego wykazu, położona jest w Aleksandrowie Łódzkim, pl.
Kościuszki Tadeusza- park. Na gruncie będącym przedmiotem dzierżawy zezwala się postawienie
przyczepy gastronomicznej o konstrukcji lekkiej bez trwałych fundamentów- na prowadzenie małej
gastronomii ( w tym sprzedaż np. lodów, gofrów). Zakaz prowadzenia działalności handlowej obejmującej
handel produktami, odżywkami i suplementami spożywczymi o działaniu odurzającymi tzw.
,,dopalaczami’’ oraz napojami alkoholowymi. Uzyskanie wszelkich koniecznych zezwoleń niezbędnych do
postawienia budynku spoczywa na dzierżawcy. Dzierżawca we własnym zakresie i na swój koszt zaopatrzy
i zabezpieczy miejsce handlowe w media, o ile będzie to niezbędne do prowadzenia działalności
gastronomicznej.
Oprócz czynszu dzierżawnego, dzierżawca będzie pokrywał pełne koszty związane z eksploatacją
przedmiotu dzierżawy, w tym podatek od nieruchomości oraz inne zobowiązania publiczne.
Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki,
działka nr 635/2, położona w Aleksandrowie Łódzkim, obręb A-1, przeznaczenie: D21U-tereny usług i
drobnej wytwórczości; D20ZP-tereny zieleni parkowej.
Nieruchomość będzie oddana w dzierżawę w drodze przetargu zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
4. Okres publikacji wykazu biegnie od 11 lutego 2022 roku do dnia 03 marca 2022r.
5. Powyższy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim
plac Tadeusza Kościuszki 2, przez okres 21 dni, na BIP-ie tut. Urzędu, na nieruchomości wyznaczonej do
sprzedaży, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez
ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.aleksandrow-lodzki.pl
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w
Aleksandrowie Łódzkim, pok.112, tel. 42 270 03 54, 42 270 03 53.
Aleksandrów Łódzki 10 lutego 2022r.

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. 042/270 03 54.
Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.
Aleksandrów Łódzki, dnia 10 lutego 2022 roku.

OGŁOSZENIA DROBNE
• Szukam niedrogich korepetycji z j. angielskiego
i matematyki w jednej osobie dwa razy w tygodniu.
Chłopak ma 12 lat, 5 klasa, Aleksandrów Łódzki,
tel.697 958 706.
• Lekcje języka włoskiego — filolog polski po 21 latach
pobytu we Włoszech oferuje lekcje języka włoskiego.
W ofercie m.in. język biznesowy — lektor prowadził
przez 17 lat firmę tłumaczeń i usług biznesowych
w Weronie. Tel. 505 81 90 01, email: Lucjan.B.W@
gmail.com.
• Likwidacja firmy budowlanej. Sprzedam rusztowania,
betoniarkę, giętarkę itp. urządzenia oraz kamień polny
i wapienny. Tel. 503 068 815.
• Wykształcenie wyższe – podejmę pracę w małej
księgowości. Tel. 792 749 289.
• Pierzynę i dwie poduszki oddam potrzebującym, tel.
42 712 01 55.
• Serdeczne podziękowania Radzie
i Pracownikom Spółdzielni Mieszkaniowej
w Aleksandrowie Łódzkim za pamięć i udział
w ostatniej drodze ŚP Zbigniewa Felczaka
składa żona.
• Sprzedam wózek inwalidzki manualny z funkcją
pionizatora. Tel. 661 554 846.
• Chodzik dla osoby niepełnosprawnej, nowy,
z gwarancją, srebrno-czarny, czterokołowy. Tel. 663
112 068.
• Pospawam i polutuję, wymienię zamek lub
wkład wykonuję: kolana piecowe z grubszej
blachy, kolana z blachy kwasoodpornej, czapki
kominowe oraz daszki okrągłe i kwadratowe,
kosze — wszystko po niskich cenach. Tel. 692
682 070.
• Wykonuję drobne prace domowe. Tel. 518 743 129.
• Poszukiwany pracownik – pomoc stajennego – do
stajni Adrianna w Adamowie Starym. Tel. 502 134 335.
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• Oferta RAS ART GALLERY: rzeźby, obrazy,
grafiki, ilustracje, Kursy rysunku, malarstwa,
ceramiki, Portrety na zamówienie, Renowacja
dzieł sztuki, Oprawa obrazów. Aleksandrów Łódzki
ul. Pileckiego 22. Tel. 503 675 381. Mail: rasobczak.art.
gallery@gmail.com.
• Profesjonalny Serwis Telefonów, największy wybór
akcesoriów GSM. Pasaż sklepu Intermarche przy ul.
Senatorskiej 4. Tel. 737 336 373.
• Największy wybór telefonów klasycznych
w promocyjnych cenach! Senatorska 4 - pasaż sklepu
Intermarche. Tel. 737 336 373.
• Profesjonalne pranie tapicerek samochodowych
i meblowych wykładzin i dywanów. Tel. 888 885 257.
• Wyroby z drewna (budy dla psów i kotów, wc z drewna,
ławki i inne) wykonuję. Tel. 504 624 848.
• Mam doświadczenie w malowaniu mieszkań.
Wykonam pracę dokładnie, niedrogo. Kontakt: 575 651
451 Krzysztof.
• Mycie okien, sprzątanie, pranie dywanów.
Tel. 663 963 969.
• AUTO MECHANIK – ELEKTRYK: NAPRAWWY
ROZRUSZNIKÓW I ALTERNATORÓW, NAPRAWY
ZAWIESZEŃ, WYMIANA OLEJU, WYMIANA OPON.
TEL. 606 833 453, 604 283 794, CZYNNE: PN.-PT
9-17, SOBOTA 9-14.
• Kupię stare zabawki i inne przedmioty z epoki PRL,
kontakt tel. 501 452 953.
• Likwidacja całkowita mieszkań, domów, strychów,
komórek. Wywiozę wszystkie zbędne graty. Tylko
zadzwoń! Tel. 500 551 929.
• Kupię pamiątki z PRL-u, zabawki, antyki, starocie
i inne. Tel.519 691 609.
Bezpłatnie publikujemy OGŁOSZENIA DROBNE —
tel. 42 27 00 343,
e-mail: redakcja@aleksandrow-lodzki.
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Historie, które
przydarzyły się
pasjonatowi sportu
z małego miasteczka
Michał Kiński

Obejrzałem trzygodzinny Hejt Park na Kanale Sportowym z Marcinem Dańcem. Na początku wytłumaczę
Wam, co to jest za program i gdzie go można obejrzeć.
Dziennikarze sportowi Mateusz Borek, Krzysztof Stanowski, Tomasz Smokowski i Michał Pol założyli Kanał Sportowy, który bije rekordy oglądalności na youtube.com
wśród wszystkich programów sportowych. Do rozmów
zapraszają nie tylko sportowców, często zdarzają się
również aktorzy czy politycy. Odbywa się także interakcja z widzami. Obejrzałem rozmowę z Marcinem Dańcem
między innymi dlatego, że był dwukrotnie w Aleksandrowie i dwukrotnie miałem przyjemność z nim współpracować. Chciałem dowiedzieć się o nim nieco więcej i śmiało
mogłem to zrobić. Było wiele anegdot z historii życia wybitnego satyryka. Te anegdoty możecie poznać w programie, ja podzielę się teraz swoją.
W październiku 2019 roku Marcin Daniec przyjechał
do Aleksandrowa na swój występ. Był spóźniony. Ludzie
czekali z niecierpliwością, ja również, ponieważ po jego
występnie chciałem zrobić z nim wywiad. I przyjechał,
dotarł. Na początku widać było zdenerwowanie mieszkańców. Wystarczyła minuta na scenie, by każdy o tym
zapomniał. Śmiało trzeba powiedzieć, że jest fachowcem
w swojej dziedzinie i po trzech zdaniach porywa publiczność. Jak sam mówi, nigdy nie pisze scenariusza. Wszystko bierze z głowy. Po występnie dał się namówić na wywiad i miał do mnie żal, że wcześniej nie powiedziałem,
że Włodzimierz Smolarek pochodzi z Aleksandrowa. A ma
z nim wiele wspomnień.
W ubiegłe wakacje Marcin Daniec pojawił się ponownie w Aleksandrowie, tym razem na obiekcie MOSiR.
Już wiedział, że to stadion im. Włodzimierza Smolarka.
Miałem przyjemność zapowiadać ze sceny wybitnego
satyryka. Przed występem dostałem od niego instrukcję
- Kiedy wejść na scenę i miałem koniecznie zrobić krótką
zapowiedź. Później umówiliśmy się na „bis”, czyli jego
powrót do publiczności. Powiedział do mnie „Michaś, po
danej historii wejdź na scenę i powiedz, że przed Państwem Marcin Daniec, ok?”, ja mówię „ok”. Pana Marcina zapowiedziałem i czekałem na ciętą ripostę. Oprócz
tego, że jest wybitnym satyrykiem, powiedziałem, że
się spóźnił na swój pierwszy występ w Aleksandrowie.
Pan Marcin od razu odpowiedział szybko publiczności.
Później przyszedł czas, aby naszego artystę pogonić ze
sceny. Zgodnie z umową. W odpowiednim momencie pojawiłem się obok niego i powiedziałem publiczności „Panie i Panowie Marcin Daniec, ogromne brawa…”, a Pan
Marcin, „Ej kolego, jeszcze nie kończymy to mój występ,
co Ty tutaj robisz, uciekaj szybko ze sceny. Ja mam ochotę jeszcze tutaj zostać…”. Trzeba przyznać, że jest showmanem i nikt mu tego nie odbierze. Cenię sobie Marcina Dańca, ponieważ jest jednym z niewielu artystów,
który przez wiele lat w wyśmienitej formie utrzymuje się
na scenie i jest tym TOP…
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Pierwsza porażka Sokoła
W sobotę (13 lutego) Sokół Aleksandrów doznał pierwszej porażki
czasie okresu przygotowawczego.
Przegrał ze Zjednoczonymi Stryków 2:4 (0:3).
To nie była dobra sobota dla aleksandrowian, a zwłaszcza pierwsza dość
słaba połowa meczu. W drugiej wynik
nieco uległ zmianie, dwie bramki zdobył Michał Góral i wydawało się, że być
może obędzie się bez przegranej. Jednak piłkarze czwartoligowej drużyny
ze Strykowa nie zamierzali się poddać.
Ostatecznie test mecz zakończył się porażką 2:4.
— To był kolejny mecz, w którym
miałem problemy kadrowe, ale to nie
usprawiedliwia drużyny, zwłaszcza bardzo słabej postawy w pierwszej połowie.
Nie jest to łatwy dla nas czas, ale jeszcze
mamy kilka tygodni do decydującej fazy
rozgrywek. Będziemy wyciągać błędy
i miejmy nadzieję, że już będzie tylko
lepiej — powiedział po meczu Radosław Koźlik, trener Sokoła Aleksandrów
Łódzki.
Przed piłkarzami jeszcze dwa spotkania testowe. 5 marca w Byczynie odbędzie się zaległa ligowa kolejka z Pe-

likanem Łowicz. Warto zaznaczyć, że
podczas przygotowań piłkarze grają mecze na sztucznej płycie, podobnie będzie
w czasie spotkania z Pelikanem,
Sokół Aleksandrów – Zjednoczeni
Stryków 2:4 (0:3)
Bramki dla Sokoła: Góral (2 gole).
Skład Sokoła z pierwszej połowy:
Kowalski, Sobociński, Wojciechowski,
Król, Pękała, Pawlak, Dubenkov, Zagórski, Maćczak, Kania, Góral.
Rezerwa: Polit, Kmita, Wodziński,
Lubiszewski, Kręcikowski, Pałgan,
dwóch zawodników testowanych.
PLAN SPARINGÓW
22 stycznia – Widzew II Łódź (Łódź) 1:1
26 stycznia – KS Kutno (Aleksandrów)
1:0 – wygrana
29 stycznia – Boruta Zgierz (Aleksandrów) 3:3
4 lutego – Sokół Kleczew (Byczyna) 2:2
12 lutego – Zjednoczeni Stryków (Aleksandrów) 2:4 – porażka
18 lutego – Warta Sieradz (wyjazd,
17:30)
26 lutego – Włókniarz Zelów (Byczyna,
16:00)
5 marca – Pelikan Łowicz (1. kolejka
rundy wiosennej, Byczyna).

Victoria druga w Uniejowie

Victoria Rąbień zajęła 2. miejsce podczas VI Ogólnopolskiego
Turnieju Termy Cup w Uniejowie.
To była niezapomniana niedziela dla
rocznika 2013 prowadzonego przez trenerów Łukasza Wijatę i Mateusza Olborskiego. Termy Cup zgromadziły drużyny
z całej Polski, a młodzież z Rąbienia pokazała się z bardzo dobrej strony.
— W rywalizacji grupowej naszymi
przeciwnikami były zespoły Unii Skierniewice, Gromu Powodów oraz Uniejowskiej Akademii Futbolu. Po dwóch
zwycięstwach i remisie z 7. punktami
zameldowaliśmy się w półfinale, gdzie
zagraliśmy z Sokołem Aleksandrów.
W regulaminowym czasie gry było 1:1,
wygraliśmy serię rzutów karnych 3:2
i w finale zagraliśmy z Akademią Futbo-

lu Piotra Reissa z Konina. Niestety mimo
walki i nieustępliwości drużyna z Konina
pokonała nas i ostatecznie zdobyliśmy
2. miejsce. Bardzo dobra postawa w tym
dniu nagrodziła nas wysokim miejscem.
Nagrodę dla najlepszego bramkarza turnieju otrzymał nasz zawodnik Antoni
Kowalczyk — informuje Łukasz Wijata,
trener rocznika 2013. (Kiniu)
Klasyfikacja końcowa:
1. Akademia Piłkarska Piotra Reisa
Konin
2. Victoria Rąbień
3. Uniejowska Akademia Futbolu
4. Sokół Aleksandrów
5. Magic Łęczyca
6. Unia Skierniewice
7. Akademia Piłkarska Parzęczew
8. Grom Powodów.
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Trzy medale podczas mistrzostw Polski
Świetny start podczas Halowych Mistrzostw Polski do lat 18 i 20 w Rzeszowie zaliczyli lekkoatleci MKS Aleksandrów. Zdobyli trzy medale oraz
ustanowili nowe rekordy życiowe.

- Oliwier Ziąbka 600m U18 9 mce
- Oliwier Szymański 600 m U18 13 mce
- Oliwa Jabłońska 300m U18 7 mce
- Jakub Krysztofiak trójskok U20 7 mce

- Patryk Banasiak trójskok U18 4 mce
- Bartłomiej Przygocki trójskok U20 5 mce
- Oskar Graczyk skok o tyczce U20 3m mce
- Kinga Kaczmarek p.kulą U18 9 mce.

W pierwszym dniu rywalizacji Weronika
Wodzińska zdobyła brązowy medal w skoku
o tyczce U18 z wynikiem 3,75 m. Brązowy medal wywalczył również w skoku o tyczce U20
Oskar Graczyk z wynikiem 4,30 m. Trenerem
zawodników jest Piotr Ostojski.
Tomasz Ośkiewicz ze znakomitym wynikiem
18,13 m w pchnięciu kulą U18 zdobył srebrny
medal. Szósty był Mikołaj Gajda z rekordem
życiowym 15,83 m. Trenerami zawodników są
Robert Joachimiak i Artur Belter.
Wyniki zawodników MKS Aleksandrów
podczas MP:
- Weronika Wodzińska skok o tyczce U18 3 mce
- Tomasz Ośkiewicz p. kulą U18 2 mce
- Mikołaj Gajda p. kulą U18 6 mce
- Mateusz Napieraj 200m U20 19mce
- Jakub Smyka 600m U18 24 mce
- Kacper Uliński 600m U18 7 mce

UKS Basket czwartą drużyną w Polsce
Koszykarki UKS Basket do lat 19 zajęły 4.
miejsce podczas ﬁnału
Mistrzostw Polski, który odbył się w Gdańsku
(9-13 lutego).
Apetyty były zdecydowanie większe, bo koszykarki UKS Basket marzyły
o zdobyciu złotego medalu. Początek mistrzostw
zapowiadał się imponująco, ponieważ drużyna wygrała trzy mecze grupowe,
co zaowocowało wejściem
do pierwszej czwórki turnieju.
W półfinale UKS Basket
zmierzył się z ENEA AZS
Lider Szkoła Gortata Poznań i przegrał 57:67. – Od
pierwszych minut było widać nerwowość w poczynaniu naszej drużyny, ale po
pierwszej połowie mimo
wszystko prowadziliśmy
jednym punktem. Wiele
wydarzyło się później, co
ostatecznie przełożyło się
na porażkę – powiedział
Andrzej Maciejewski, dyrektor UKS Basket Aleksandrów.
Basket stanął przed
szansą
wywalczenia
brązowego medalu mistrzostw Polski. Zmierzył

się z ENEA AZS AJP Gorzów Wlkp. i przegrały
61:67. – Przyjdzie jeszcze
czas na szczegółowe podsumowanie w tegorocznej
imprezie.
Przyjeżdżając
do Gdańska byliśmy jed-

rozgrzała serca kibiców.
Niestety, drużyna nie dała
rady, widać było zmęczenie fizyczne. Mecz o trzecie
miejsce był konsekwencją
spotkania o finał. Nie można się załamywać, bo jeste-

kończył Andrzej Maciejewski, dyrektor klubu.
Klasyfikacja
MMP
U-19K
(Gdańsk
9-13.02.2022 r.)
I miejsce - Enea AZS-Lider Szkoła Gortata Poznań

V miejsce - GTK Gdynia
VI miejsce - Widzew
Łódź
VII miejsce - MUKS Poznań
VIII miejsce - Wisła
CanPack Kraków

ną z najstarszych drużyn,
pewni umiejętności i stawiani przez fachowców
na jednego z faworyta mistrzostw. Dobra postawa
podczas rundy zasadniczej

śmy przecież w najlepszej
czwórce drużyn w Polsce.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w projekt UKS
Basket Aleksandrów – za-

II miejsce - Szkoła Gortata Politechnika Gdańska
III miejsce - Enea AZS
AJP Gorzów Wielkopolski
IV miejsce - UKS Basket
SMS Aleksandrów Łódzki

Wyróżnienia indywidualne: najlepszą zawodniczką UKS-u uznano - Emilkę
Bołbot, a kapitan Alicję
Jarząb została wybrana do
ALL Stars. (Michał Kiński)

40 i cztery, Nr 3 (644), 18 lutego 2022 r.

strona 15

