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fakty i opinie

2 lutego w Sądzie Okrę-
gowym w Łodzi, X Wydział 
Gospodarczy zapadł wyrok 
w procesie między Związ-
kiem Międzygminnym „Bzu-
ra” a firmą Strabag Sp. z o.o. 
W sprawie tej chodziło o od-
stąpienie przez Strabag od 
umowy, której przedmio-
tem było wybudowanie Re-
gionalnego Zakładu Zago-
spodarowania Odpadów 
Komunalnych w miejscowo-
ści Piaski Bankowe, w gminie 
Bielawy. Wyrok jest korzyst-
ny dla „Bzury”, ponieważ sąd 
uwzględnił powództwo Związ-
ku Międzygminnego w całości 
i zasądził od Strabag na rzecz 
Związku kwotę 4.959.184,19 
złotych wraz z odsetkami 
w wysokości ponad 1,8 mln 
złotych - tytułem naliczonej 
kary umownej. Sąd Okręgo-
wy w Łodzi nałożył również 
na Strabag obowiązek zwrotu 
na rzecz ZM kosztów postępo-
wania, w tym kosztów zastęp-
stwa procesowego. Wyrok jest 
nieprawomocny.

— To bardzo dobra wiadomość 
dla „Bzury”, wyrok jest na razie 
nieprawomocny, bo Strabagowi 
przysługuje odwołanie do kolejnej 
instancji, a potem jeszcze kasacja, 
ale rokowania są bardzo dobre 
i mam nadzieję, że do końca roku 
zapadnie dla nas ostateczne ko-
rzystne rozstrzygnięcie — powie-
dział Ryszard Nowakowski Prezes 
Związku Międzygminnego „Bzura”. 

Swoje nadzieje Ryszard Nowa-
kowski opiera na dotychczasowych 
doświadczeniach sądowych ze Stra-
bagiem. To nie była pierwsza roz-
prawa, bowiem wcześniej to Stra-

bag domagał się kar umownych od 
ZM „Bzury”. Przegrał w obu instan-
cjach, bo sądy odrzuciły całkowicie 
jego argumenty. Były również dwu-
krotne mediacje, przed rozprawa-
mi, które nie przyniosły rezultatu.

Wyrok w tej sprawie będzie miał 
również wpływ w innej sprawie 
— przeciwko Skarbowi Państwa. 
Związek Międzygminny „Bzura” 
domaga się ponad 70 mln. zł, za 
szkody spowodowane błędnymi 
decyzjami Wojewody Łódzkiego 
i utraconych dochodów (ok. 1 mln 

rocznie). Natomiast w przypadku 
wygrania ze Strabagiem odpada 
roszczenie, za kary umowne wypła-
cone tej firmie.

— W grudniu zeszłego roku 
przeprowadziliśmy aktualizację 
kosztów budowy instalacji w Pia-
skach Bankowych. Obecny koszt to 
już 83 mln. netto, (bo VAT Zwią-
zek mógłby odpisać) w porówna-
niu do 50 mln. netto w roku 2017r. 
To pokazuje jak olbrzymie straty 
ponieśliśmy przez błędne decyzje 
motywowane polityczne — mówi 
Ryszard Nowakowski.

Warto podkreślić, że ZM „Bzu-
ra” do tej pory zainwestował w bu-
dowę instalacji przetwarzania od-
padów komunalnych w Piaskach 

Bankowych około 15 mln zł, nato-
miast obecna szacunkowa wartość 
tej inwestycji wraz z pozwoleniami 
na budowę to 50 mln. Zł. Jednak 
obecna sytuacja Związku jest dość 
skomplikowana, bowiem przed-
stawiciele kilku gmin z powiatu 
łowickiego, związani z PiS przesta-
li pojawiać się na zgromadzeniach 
związku, co utrudnia uzgadnianie 

decyzji i procedowanie. 
— W obecnym układzie politycz-

nym, jest mało prawdopodobne by 
udało się nam zrealizować inwesty-
cję. Musiałby nastąpić zmiany nie 
tylko na poziomie parlamentar-
nym, ale i samorządu wojewódz-
kiego. Tym bardziej, że programy 
dofinansowujące takie budowy 
w Narodowym Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
pisana są pod przedsiębiorstwa 
a nie samorządy. W dodatku Mar-
szałek, mimo wyroków nie wpisuje 

inwestycji „Bzury” na listę inwe-
stycji wojewódzkich, (co jest jego 
obowiązkiem), a jest to warunek 
konieczny by ubiegać się o dota-
cje. W tej sytuacji Związek ma trzy 
wyjścia: przeczekać, sprzedać ca-
łość lub sprzedać część udziałów 
w trybie publicznym, podmiotowi, 
który ma doświadczenie w budo-
wie i prowadzeniu takich instalacji, 
a do tego wniesie odpowiedni kapi-
tał. Teraz musimy przedyskutować 
strategię działania — wyjaśnia Pre-
zes ZM „Bzura”.

To ostatnie rozwiązanie miało-
by jeszcze jeden plus, sprzedanie 
51% akcji zwolniłoby inwestora od 
konieczności organizowania prze-
targów, do czego zmuszony jest 

Związek Międzygminny. Przyspie-
szyłoby to znacznie proces inwesty-
cyjny i obniżyłoby koszty, bo spółka 
wybrałaby najbardziej optymalne 
rozwiązanie do swoich potrzeb. 
Jednocześnie pozwalając Związko-
wi zachować wpływ na decyzje.

Na razie jednak nie ma, co liczyć 
na dobrą współpracę z władza-
mi wojewódzkimi, co potwierdza 
udział w programie FRONTSH1P, 
który zajmuje się promowaną 
przez UE gospodarką cyrkularną. 
FRONTSH1P to unijny projekt, 
którego budżet wynosi 19 mln 
euro, biorą w nim udział 34 ośrodki 
badawcze i firmy z Europy.  Celem 
tego przedsięwzięcia jest opraco-
wanie „zielonych” technologii dla 
gospodarki o obiegu zamkniętym. 
Koordynatorem projektu jest firma 
K-Flex Polska, a aż 11 partnerów to 
jednostki polskie, w tym Związek 
Międzygminny „BZURA”, Centrum 
Badań i Innowacji Pro-Akademia, 
Centrum Promocji i Rozwoju Ini-
cjatyw Obywatelskich Opus, Po-
litechnika Łódzka, Uniwersytet 
Łódzki, Województwo Łódzkie, 
Gmina Parzęczew, KPMG Adviso-
ry, Sirmax Polska, Leda Polymer. 

— Mimo, że województwo otrzy-
mało środki z Unii Europejskiej, 
a obieg zamknięty odpadów, to 
jeden z priorytetów unijnych, wi-
dzimy brak chęci współdziałania 
ze Związkiem „Bzura” i moja Gmi-
ną Parzęczew, dlatego myślimy 
o współdziałaniu w tym zakresie 
z Łódzkim Obszarem Metropolital-
nym — podsumowuje Ryszard No-
wakowski. S .Sobczak

Związek Międzygminny „BZURA” 
wygrywa w sądzie prawie 7 mln zł

Po podpisaniu umowy Strabag szybko wziął się do pracy w Pia-
skach Bankowych, niestety wkrótce zszedł z placu budowy.

Piaski Bankowe stan obecny.  

Polska ma dwa oblicza

Jak wspaniale być jedną drużyną, wiedzą 

wszyscy, którzy doświadczyli wspólnoty —  

w jakiejkolwiek formie. O Polakach zawsze się 

mówiło, że potrafią się jednoczyć, jak żaden 

inny naród. To prawda. Najbardziej jednoczy 

nas… nieszczęście. Czy to „wada genetyczna” 

czy po prostu wynik wielowiekowych doświad-

czeń — trudno dziś stwierdzić jednoznacznie. 

Jedno jest pewne: gdy dzieje się jakaś tragedia, 

potrafimy w pierwszym odruchu zmobilizować 

się i stawić czoło przeciwnościom. Wszyscy 

działamy razem. 

Tak było od pierwszego dnia okrutnej woj-

ny, która wybuchła rok temu tuż za naszym 

progiem. Nasi sąsiedzi — Ukraińcy zostali 

zaatakowani bez ostrzeżenia, a my w pierwszej 

chwili staliśmy osłupiali, nie wierząc w to, co 

się dzieje. Trudno było uwierzyć, że znów  

w Europie, tak blisko nas giną ludzie, domy 

płoną od bomb, bestialsko mordowane są ko-

biety i dzieci… Od pierwszej chwili chcieliśmy 

ratować, na ile się dało, ludzi. Przyjmowaliśmy 

uciekinierów, organizowaliśmy noclegi, wodę, 

jedzenie, lekarstwa… Staraliśmy się dać Ukra-

ińcom choć namiastkę domu… Także tu —  

w Aleksandrowie Łódzkim. Jako pierwsi z po-

mocą ruszyli „zwykli ludzie”, samorząd, bo ma-

china państwa, niestety zawiodła… Po raz ko-

lejny zdaliśmy sobie sprawę, że musimy liczyć 

przede wszystkim na siebie, że nasi „rządzący” 

nie nadążają za życiem, za codziennością,  

z którą zmagają się miliony Polaków. Można 

wręcz odnieść wrażenie, że są obok prawdzi-

wego życia. Smutne to, ale nie mamy szczęścia 

do „mężów stanu”… A nawet, jeśli tacy są — jak 

choćby Rafał Trzaskowski, prezydent Warsza-

wy, który po ostatnim wywiadzie dla CNN, 

udzielonym podczas wizyty amerykańskiego 

prezydenta Joe Bidena w Warszawie, zyskał 

kolejnych zwolenników i wielbicieli prezentując 

nienaganną angielszczyznę — to wciąż, są nie-

doceniani i niedostatecznie „wykorzystywani”. 

Zamiast takich mężów stanu wciąż promuje się 

nieudaczników, „swojaków” i miernoty. 

Polska ma dwa oblicza i — jak w tej przy-

powieści o dobrym wilku i złym wilku, kiedy 

zwycięża ten, którego karmisz — jedno z nich 

weźmie górę. Które oblicze zwycięży tym ra-

zem? (Kan)
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Spokojne osiedle jednorodzinne, 
tuż obok wielkiego osiedla mieszka-
niowego. Osiedle Słoneczne oddalone 
jest jednak o jakieś 300 metrów, więc 
na Sportowej jest wiejsko i sielsko. 
I wydaje się, że ten stan trwać będzie 
wiecznie. Nikogo nie niepokoją nie-
użytki między domami, których jest 
całe mnóstwo. Wiosną i latem za-
mieniają się w łąki, po których przy-
jemnie jest spacerować. Ale to tereny 
prywatne, od lat czekające na boom 
budowlany. Zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania teren ten 
to zabudowa mieszkaniowa wieloro-
dzinna.5 MW w nomenklaturze geo-
dezyjnej. Taką funkcję nadał mu plan 
z 2004 roku, a w 2009 jeszcze utrwa-
lił. Dla nikogo nie powinno być więc 

niespodzianką, że pewnego dnia ten 
widok się zmieni. A jednak…

Jak grom z jasnego nieba na są-
siadów działki przy nr 34 spada in-
formacja, że za moment będą sąsia-
dować z blokiem. I zaczyna się walka 
o zachowanie istniejącego status quo. 
Transparenty, grupa na Facebooku, 
wizyty w Starostwie i urzędzie.

— Działka jest własnością prywat-
ną – mówi Paweł Bojda naczelnik wy-
działu geodezji w UM. — Pozwolenie 
na budowę wydaje starosta na podsta-
wie obowiązujących planów zagospo-
darowania. Inwestor kupując działkę 
działał w zaufaniu do przepisów i or-
ganu, który te dokumenty wydawał. 
Jeżeli byśmy w tej chwili rozpoczęli 
procedurę zmiany planu, naraziliby-
śmy gminę na wysokie odszkodowa-
nia. A nawet taki ruch nie zatrzymałby 
budowy bloku, bo zmiana planu to 
długotrwały proces i inwestor mógł-
by dostać pozwolenie na budowę nim 
nowy plan zostałby przyjęty. Tłu-
maczyliśmy już to mieszkańcom, bo 
odbyło się spotkanie. Wyjaśniliśmy 
wszystkie wątpliwości, ale nie wszyst-
kim się spodobały. My przedstawiamy 

stan jaki jest i obowiązuje od 14 lat. To 
teren wokół już istniejących osiedli. 
Doskonałe miejsce na następne inwe-
stycje mieszkaniowe wielorodzinne. 
Jesteśmy miastem i bloki też muszą 
gdzieś powstawać. I taki był zamysł, 
kiedy uchwalano miejscowy plan za-
gospodarowania. 

Budując się na takim terenie 
warto więc zapoznać się z planami 
miejscowymi, by potem nie było za-
skoczenia, że za płotem „wyrasta ” 

4-piętrowy blok. Na ulicy Sportowej 
w Aleksandrowie, przynajmniej w jej 
części, sytuacja jest patowa. A nie 
musi to być jedyny wielorodzinny 
budynek, którego nie chcą miesz-
kańcy. Niezagospodarowane działki 
w prężnie rozbudowującej się okoli-
cy, z planem miejscowym zezwalają-
cym na budownictwo wielorodzinne, 
to nie lada gratka dla sprzedających 
teren. Coś tu mówi, że też czekają na 
dewelopera... (kbs)

inwestycje
Czy blok przy ul. Sportowej 34 to dobry pomysł na rozwój miasta? Najbliżsi sąsiedzi przyszłej inwestycji są innego 
zdania. Nie chcą wielorodzinnego budynku za swoim płotem i okien wychodzących wprost na ich podwórka. Na ul. 
Sportowej trwa wiec protest, choć wygranie sprawy nie jest oczywiste.

Tu na razie jest ściernisko, ale będzie blok

Ponad 400 wyjazdów 
odnotowali w minionym 
roku aleksandrowscy 
strażacy. Podobnie jak 
w minionych latach, to 
nie pożary były najczęst-
szym powodem alarmu 
– z tego powodu dru-
howie interweniowali 
65 razy. Najwięcej – bo 
niemal 300 wyjazdów 
dotyczyło tak zwanych 
miejscowych zagrożeń - 
pod tym hasłem kryją się 
m.in. działania związane 
z wypadkami drogowymi 
czy drzewami powalo-
nymi przez wichury. Nie 
brakowało też fałszywych 
zgłoszeń – było ich aż 
15. Do statystyk doliczyć 
należy również liczne wy-
jazdy gospodarcze oraz te 
związane z ćwiczeniami.  
Statystki za miniony rok 
przedstawiono w cza-
sie Walnego Zebrania 
Sprawozdawczego, które 
odbyło się 19 lutego w sie-
dzibie OSP Aleksandrów. 

Rok 2022 był jednak szcze-
gólny z jednego powodu. 
Oprócz działań statutowych 
– związanych z ratowaniem 
życia i mienia mieszkańców 
gminy Aleksandrów Łódz-
ki, strażacy ze wszystkich 
gminnych jednostek aktyw-

nie włączyli się w pomoc dla 
Ukrainy. 

— Nasza jednostka również 
zaangażowała się w działania 
pomocowe – mówi Piotr Ma-
kowski, prezes OSP w Alek-
sandrowie Łódzkim.  - Zaan-
gażowanych było w to wiele 
osób, zarówno nasi strażacy, 
ale też, i zawsze będę to pod-
kreślał, zwykli ludzie, wolon-
tariusze, którzy przychodzili 
do nas do jednostki z zapyta-
niem, czy mogą w jakikolwiek 
sposób pomóc. Plac przed na-
szą siedzibą był jak cargo – tu 
przyjeżdżały transporty z za-
granicy, w naszej sali nie było 
miejsca, wszędzie stały regały 
z ubraniami, pomagaliśmy 
przygotowywać paczki z le-
kami i innymi darami, które 
finalnie trafiały na Ukrainę 
w konwojach humanitarnych 
organizowanych przez gminę. 

W typowo strażackich dzia-
łaniach doskonale układała 
i układa się również współpra-
ca aleksandrowskich ochot-
ników z zawodowcami, co 
podkreśla Komendant Powia-
towy PSP w Zgierzu, brygadier 
Adam Antczak. 

— Jestem wdzięczny wszyst-
kim druhom jednostki OSP 
w Aleksandrowie Łódzkim za 
ich gotowość operacyjną, za 
gotowość do niesienia pomocy 

ludziom z terenu nie tylko gmi-
ny Aleksandrów Łódzki, ale 
również z terenu całego powia-
tu. Druhowie mają dużą wy-
jazdowość, wręcz na poziomie 
Jednostki Ratowniczo Gaśni-
czej Państwowej Straży Pożar-
nej. Są też doskonale wyszko-
leni, gotowi do prowadzenia 
szerokiego spektrum działań. 
Często prowadzimy nie tylko 
wspólne działania ale i ćwicze-
nia. A kolejne przed nami, by 
poszerzać i utrwalać posiadane 
umiejętności i wiedzę. 

Jacek Lipiński, burmistrz 
Aleksandrowa, podkreśla, że 

miejscowa Ochotnicza Straż 
Pożarna to powód do dumy. 
Doskonale wyszkoleni ratow-
nicy, zawsze gotowi są do nie-
sienia pomocy. 

— To jednostka o niesamo-
witej sprawności bojowej —  
w dużej mierze także za sprawą 
bardzo dobrej współpracy z sa-
morządem. Strażacy dysponują 
kilkoma bardzo nowoczesnymi 
samochodami bojowymi, po-
zyskanymi w ostatnich latach. 
Cechuje ich też fakt, że  to straż, 
która ma swój koloryt i jakość 
w sferze społecznej. Przecież to 
OSP z Aleksandrowa stało za 

akcją, dzięki której po trage-
dii w Gdańsku, Jurek Owsiak 
ostatecznie wciąż dyryguje 
Wielką Orkiestrą Świątecznej 
Pomocy. 

Do OSP w Aleksandrowie 
Łódzkim należy 120 osób – 
wliczają się w to m.in. człon-
kowie orkiestry oraz drużyn 
młodzieżowych. Młodzi miło-
śnicy pożarnictwa za kilka lat 
będą mogli ukończyć kursy 
pozwalające brać udział w ak-
cjach ratowniczo-gaśniczych. 
Dziś uprawnionych do wyjaz-
du jest 33 aleksandrowskich 
strażaków.  (jc )

Aleksandrowscy strażacy podsumowali rok
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aktualności

Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii 
zabrało życie ponad 35 tysiącom 
ludzi. Nadal w ruinach trwa szu-
kanie żywych, a polscy strażacy-
-ratownicy pomagają w tych dzia-
łaniach. Od początku swojej misji 
w rejonie objętym wstrząsami ura-
towali życie dwunastu osobom. 
Strażak-ratownik, z-ca dowódcy 
grupy poszukiwawczej SGRP Łódź 

– st. kpt. Leszek Janowski to jeden 
z bohaterów tych wydarzeń. To 
również sołtys Rudy Bugaj w gmi-
nie Aleksandrów Łódzki i zawo-
dowy strażak z KM PSP w Łodzi. 
24 godziny po tragicznym trzęsie-
niu ziemi ratował ludzkie życie. 
Sąsiedzi przywitali go kwiatami 
i transparentem z napisem „Wita-
my naszego Bohatera!” 

Wrócił w środę po 6 dniach 
morderczych poszukiwań w gru-
zach zawalonych domów. Razem 
z nim 14 strażaków-ratowników 
z łódzkiej grupy poszukiwawczej. 
W sumie na ratunek do Turcji 
wyruszyło z Polski 76 strażaków 
i ratowników medycznych.

— Nie czuję się bohaterem, ale 
dziękuję wszystkim, którzy wspar-
li moją rodzinę, kiedy byłem na 
misji. Dla ratownika ważne jest, że 
w domu jest bezpiecznie — wtedy 
pracuje spokojnie — mówi starszy 
kapitan Leszek Janowski.

Pracuje w Komendzie Miej-
skiej PSP w Łodzi, jest zastępcą 

dowódcy grupy GSPR i sołtysem 
Rudy Bugaj. Wrócił z trzeciej 
w swoim życiu misji, ale po raz 
pierwszy zetknął się z takim ogro-
mem zniszczeń i uratował życie 
ludzkie. 

— Do wyjazdu gotowi jesteśmy 
w każdej chwili. Mam zawsze 
torbę zapakowaną na taką oko-
liczność w pracy. Liczy się każda 

minuta, więc i teraz tak było, że 
zaledwie kilka godzin po telefonie 
byliśmy na miejscu — opowiada.

Mieli być gdzie indziej, ale za-
trzymani na drodze przez miesz-
kańców w jednym z tureckich 
miasteczek — zostali. Przez 24 
godziny na dobę przegrzebywa-

li gruzy i szukali zasypanych. 
W systemie zmianowym — 8 go-
dzin pracy i 3 godziny odpoczyn-
ku. Ale udało się wyciągnąć spod 
zawalonych domów żywych ludzi.

— Po blokach, które się zawa-
liły pozostały zgliszcza, a do ludzi 
zasypanych w gruzach dociera-
liśmy po kilka godzin, czasami 
dni. Była sytuacja, że zasypanego 
człowieka odkopywaliśmy 21 go-
dzin — mówi Leszek Janowski. 

Miejsce, w którym pod gru-
zami był jeszcze żywy człowiek 
wskazywały psy. To też ratownicy 
jak ludzie i strażacy mówią o nich 
z wielkim szacunkiem. Wyszkole-
ni czworonożni ratownicy potra-
fią zaalarmować tylko wtedy, kie-
dy człowiek żyje. Dla strażaków 
to bezcenny dźwięk. 

Wszyscy ratownicy: i ci którzy 
pojechali po raz pierwszy i uczyli 
się tylko na scenariuszach wymy-
ślanych przez szkoleniowców (m.in. 
Leszka Jankowskiego) i ci, dla któ-
rych nie była to pierwsza misja — 
stanęli na wysokości zadania.

— Jestem z nich dumny, bo 
tego co tam zastaliśmy i w jakich 
warunkach się znaleźli, nie odda 
żaden wymyślony przeze mnie 
scenariusz — kończy st. kpt. Le-
szek Janowski. 

Strażakom-ratownikom należą 
się wielkie brawa, szacunek i po-
dziękowania, co niniejszym czy-
nimy. (kbs) 

Bohaterowie naszych czasów

Dancing karnawałowy we 
„Wrzosie”

Na dancingu karnawałowym w „tłusty czwar-
tek” 16 lutego, bawiło się pod 100 seniorów.

Seniorzy w kostiumach karnawałowym i przy 
muzyce na żywo wspaniałe się bawili. Na stołach 
królowały pączki, których tym dniu nie mogło 
zabraknąć. Ich sponsorem był Burmistrz Jacek 
Lipiński. Organizatorem była Irena Kajszczak, 
kierownik Centrum Pomocy Rodzinie i Usług 
Socjalnych, Aleksandrowska Rada Seniorów 
i Burmistrz. S.S.

Koncert walentynkowy
10 edycja koncertów poświęconych strofkom 

o miłości zawartych w piosenkach odbyła się 
w tym roku w wigilię święta zakochanych, w Sali 
MDK w Aleksandrowie Łódzkim. Program kon-
certu i dobór treści oparty został o inspiracje 
pochodzące z polskich i zagranicznych filmów, 
kabaretów, twórczości największych polskich 
poetów takich jak: Osiecka, Młynarski, Kofta, 
Wasowski. W dwudziestu jeden prezentacjach 
wokalnych znalazły się piosenki, które zawierały 
w sobie największą dawkę emocji, stawiały naj-
bardziej wzniosłe uczucia na piedestale, a tekst 
w nich zawarty był kunsztownie stworzony, by 
mógł wzbudzić w widzach wielkie emocje. Sam 
koncert utrzymany był podobnie, jak poprzed-
nie edycje w formule teatru buffo, dlatego waż-
nym elementem przedstawienia była realizacja 

świateł, dźwięku, nad którymi pieczę piastował 
Ireneusz Walczak. W tym roku na scenę wró-
ciła również formuła grania na żywo. Wystąpił 
zespół wokalno- instrumentalny ,,SKY” — pro-
wadzony przez p. Ireneusza Walczaka w MDK 
w Aleksandrowie Łódzkim. Wzbogacił on i do-
dał kolorytu solowym prezentacjom wokalnym. 
Oprócz typowych piosenek o miłości w progra-
mie koncertu pojawiła się grupa FORMINGA, 
która przygotowała,, KabaretJana”, do tekstów 
Juliana Tuwima przygotowany przez Beatę Klo-
se- Jurczakowską. Pomysłodawcą i twórcą ca-
łego koncertu oraz strony wokalnej była pani 
Renata Banacka Walczak- prowadząca STUDIO 
PIOSENKI oraz zespoły wokalne. 

Zespół wokalno- instrumentalny ,,SKY”
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To już 6 edycja imprezy, która na stałe 
wpisała się w kalendarz miejskich im-
prez. Można było startować w parach, 
grupach lub indywidualnie. Można było 
biec lub iść z kijkami. Najważniejsze to 

dobrze się bawić a to aleksandrowianie 
potrafią jak nikt. Jak co roku organiza-
torem tej sportowo – karnawałowej im-
prezy było Aleksandrowskie Forum Spo-
łeczne przy współpracy z samorządem. 

— Na trasie na uczestników czekały 
przeszkody i może nie byłoby w tym 
nic dziwnego gdyby zawodnicy nie 
byli powiązani sznurkiem. Przejść 
wspólnie przez rurę lub przenieś part-
nerkę na plecach było nie lada wyzwa-
niem. Jak zawsze było zabawnie, kolo-
rowo i słonecznie — wspomina Iwona 
Dąbek prezes AFS.

Trasa przebiegała po obwodzie MO-
SiR-u i liczyła ponad 2 km. Dla jednych 
to żaden wysiłek, ale byli i tacy, którzy od 
święta pokonują taki dystans. Na mecie 
każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy 
medal. Imprezę zakończono pieczeniem 
kiełbasek i biesiadowaniem przy ogni-
sku. Tym samym mógł uzupełnić straco-
ne kalorie. (ak)

Z miłości do aktywności i karnawału
Zakochani po uszy albo tylko trochę… wszyscy mogli wziąć udział 
w walentynkowym biegu „Zakochani na start”. W niedzielne 
przedpołudnie 12 lutego na starcie stawiło się blisko sto osób. 

Czarownice, tancerki, jednorożce czy supermen. Przebrania były 
przeróżne. Te najciekawsze uhonorowano specjalnymi statuetka-
mi. Najmłodszy uczestnik miał niecałe 2 lata, najstarszy prawie 80. 
Tak bawić potrafimy się tylko w Aleksandrowie. 

Koordynatorem projektu 
jest Elżbieta Maria Kuba, która 
w Ośrodku Pomocy Społecznej 
jest Kierownikiem Działu Po-
mocy Środowiskowej i Reinte-
gracji. Projekt realizowany jest 
od października 2021 roku do 
końca czerwca br. Jest promo-
wany przy pomocy plakatów 
dostarczonych do szkół, do Po-
radni Psychologiczno-Peda-
gogicznej, oraz na stałe plakat 
znajduje się w OPS. Pracow-
nicy socjalni i sami uczestnicy 
również promują program pro-
jektu. Rekrutacja uczestników 
rozpoczęła się w październiku 
2021 roku i trwa nadal. Nie 
jest to łatwy proces z uwagi na 
pandemię. Po upływie kilku 
miesięcy z miesiąca na miesiąc 
zainteresowanie ofertą progra-
mową jest coraz większe. Jest 
to dowód na to, że po pandemii 
znacznie wzrosła liczba dzieci 
i młodzieży z różnymi proble-
mami, i że dzięki ofercie pro-
gramowej projektu jest łatwiej-
szy dostęp do nieodpłatnego 
wsparcia i pomocy specjalistów 
i trenerów z różnych potrzeb-
nych dziedzin

— Niestety, pandemia 
najbardziej dotknęła dzieci 
i młodzież w wieku 7-18 lat, 
zwłaszcza pod względem pe-
dagogicznym i psychologicz-
nym. Obserwujemy wycofanie, 
koncentrację na komputerze, 
często diagnozowana jest de-

presja, lub takie rozleniwienie, 
brak chęci do działania i wyjścia 
z domu — mówi Marlena Dziu-
ba doświadczony asystent ro-
dziny i jednocześnie pracownik 
koordynujący pracę Zespołu 
ds. wspierania rodziny i pieczy 
zastępczej w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Aleksandrowie 
Łódzkim.

Najistotniejsze w projekcie 
jest to, że jest on skierowa-
ny do całych rodzin. Daje to 
możliwość naprawy tego, co 
w rodzinie stwarza jakiś pro-
blem. A uczestnicząc w pro-
gramie można skorzystać 
z wielu ciekawych działań 
prowadzonych przez specja-
listów z wielu dziedzin np. 
pedagoga, psychologa, sek-
suologa, dietetyka, terapeuty 
dzieci i młodzieży, pracow-
nika socjalnego czy wreszcie 
prawnika. W projekcie każdy 
uczestnik weźmie udział, co 
najmniej w jednym zadaniu 
oraz co najmniej w jednym 
działaniu z kolejnego zada-
nia, do czego zobowiązała de-
klaracja uczestnictwa i podpi-
sany kontrakt. Ale, jak mówi 
Marlena Dziuba, nie trzeba 
specjalnie nikogo namawiać, 
bo ludzie chętnie wracają po 
kolejne porady. Dotychczas 
bierze udział w programie 185 
osób na 190 planowanych. 
Program podzielono na sie-
dem zadań:

1. Wsparcie edukacyjne 
dla rodzin, polegające na tym, 
że Asystent rozwoju osobistego 
uczy systematyczności w ucze-
niu się, pokazuje korzyści pły-
nące z nauki, motywuje do 
nauki i pomaga w nadrabianiu 
zaległości. Odbywa się to oprócz 
indywidualnych spotkań, także 

w Dyskusyjnym Klubie Lektur, 
gdzie omawiane są nie tylko ak-
tualne lektury, ale również inne 
tematy ze szkoły.

2. Wsparcie terapeutycz-
ne dla dzieci i młodzieży, 
praca z rodziną – tutaj tera-
peuta diagnozuje potencjały 
i deficyty, ustala indywidualną 
ścieżkę rozwoju osobistego, 
podejmuje terapie i pracę z ro-
dziną.

3. Poradnictwo specja-
listyczne dla uczestników 
projektu – to spotkania ze 
specjalistami (dietetyk, seksu-
olog, psycholog/psychotera-
peuta, prawnik).

4. Program Wzmac-
niania Rodziny – trenerzy 
i edukatorzy swoje działania 
kierują na rozwój zdolności wy-
chowawczych rodziców. 

5. Streetworking (stre-
etworkerzy/pedagodzy 
ulicy) – najbardziej spektaku-
larna chyba forma działania. 
Streetworkerzy stosują szereg 
działań socjoedukacyjnych, 
integracyjnych i reintegracyj-
nych; nauki konstruktywnego 
spędzania czasu wolnego, roz-

woju pasji i zainteresowań (np. 
poprzez realizację projektów 
socjalnych w zakresie: hipote-
rapii, wędkarstwa, nauki foto-
grafowania, gry w piłkę nożną).

6. Trening Umiejętności 
Społecznych (TUS) i Tre-
ning Zastępowania Agresji 
(TZA) - TUS skierowany jest 
do młodszych dzieci w wieku 
7–10 lat, wskazany szczególnie 
dla trzech grup dzieci z dys-

funkcjami rozwojowymi: 1) 
dzieci ze spektrum autyzmu 
(ASD), 2) dzieci ze Spektrum 
Poalkoholowych Uszkodzeń 
Płodu (FASD), 3) dzieci z ze-
społem nadpobudliwości psy-
choruchowej z deficytem uwagi 
(ADHD). Natomiast TZA - skie-
rowany do dzieci w wieku 11-15 
lat przejawiających zachowania 
agresywne.

7. Mediacje oraz co-
aching rodzin – Mediator 
rozpoznaje przyczyny i istotę 
konfliktu, wyjaśniania granice 
kompromisu, udziela pomocy 
w sformułowaniu ugody oraz 
weryfikuje realne możliwości 
jej realizacji. Coach diagnozu-
je deficyty rodziny w zakresu 
podstawowej wiedzy, z zakre-
su życiowych doświadczeń, 
kompetencji wychowawczych, 
umiejętności budowania relacji. 
Wspiera rodziny w budowaniu/
odbudowywaniu interakcji tak, 
aby nie dopuścić do dalszego 
pogarszania sytuacji rodzinnej. 
Np. mediacje są prowadzone 
między rodzicami a dzieckiem, 
między rodzeństwem, czy inny-
mi członkami rodziny.

— Pewien chłopiec miał bar-
dzo duże problemy z relacjami 
w szkole, rodzice cięgle wysłu-
chiwali skarg. Na początku wy-
raził zgodę tylko na spotkania 
indywidualne, potem zgodził 
się na terapię grupową. Teraz 
jego relacje w szkole bardzo 
się poprawiły, jest chwalony 
za spokój i chętną współpracę 
z rówieśnikami przy różnych 
zadaniach — opowiada Marle-
na Dziuba. 

Jak widać program okazał 
się strzałem w dziesiątkę i przy-
nosi bardzo wymierne korzy-
ści, miejmy nadzieję, że będzie 
kontynuowany w następnych 
latach. S. Sobczak

Bliżej rodziny: rozwój, aktywność, pasja
„Bliżej rodziny: rozwój, aktywność, pasja” – pod taką nazwą prowadzony jest projekt 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim. Pomoc rodzinie realizowana 
jest w projekcie w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, 
usług dla rodzin z dziećmi, pomocy prawnej oraz organizacji spotkań dla rodzin w celu 
wzmocnienia rozwoju osobistego poszczególnych członków rodzin. Ogólna wartość 
projektu to 829.964,50 zł. W tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków europejskich w kwocie 705.469,82 
zł, (85% wydatków) i ze środków własnych w kwocie 124.494,68 zł, (15% wydatków).

Narada u dyrektora, omawianie przebiegu projektu.
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Plebiscyt Sportowiec Roku 2022
16 lutego w hotelu Jan Sander w Rąbieniu od-

była się gala finałowa 10. Plebiscytu Sportowiec 
Roku Aleksandrowa Łódzkiego 2022. Damian To-
masik reprezentujący Sokół Aleksandrów otrzymał 
nagrodę sportowca za ostatni rok. Trenerem Roku 
wybrano Radosława Olczyka z Sokoła, Młodzieżo-
wym Sportowcem Alicję Jarząb. Gośćmi specjal-
nymi byli: Lech Leszczyński – wiceprezes PZLA, 
Dariusz Kowaluk – złoty medalista olimpijski, 
Mateusz Rzeźniczak – olimpijczyk z Tokio oraz 
Sylwester Bednarek – mistrz Europy i brązowy 
medalista mistrzostw świata w skoku wzwyż. Galę 
finałową można było obejrzeć „na żywo” w Telewi-
zji Aleksandrów Łódzki. Uroczystość rozpoczęła 
się od filmu pokazującego ostatnie 10 lat w gminie 
Aleksandrów Łódzki. Na ekranie można było zoba-
czyć znanych sportowców, którzy wypowiadali się 
dla Telewizji Aleksandrów Łódzki. Między innymi 
Anitę Włodarczyk, Piotra Liska, Marcina Lewan-
dowskiego, Jacka Góralskiego czy trenera Andrze-
ja Strejlaua i znakomitego niegdyś kolarza Cze-
sława Langa. Następnie przywitano zaproszonych 
gości i głos zabrał burmistrz Jacek Lipiński, który 
podsumował ostatnią dekadę sportową w gminie. 
Podczas gali wystąpił mistrz świata i Europy w żon-
glerce Paweł Skóra. Występ muzyczny zapewni-
li Agnieszka Nastarowicz oraz Kamil Szewczyk. 
Pierwszymi wyróżnionymi byli zwycięzcy z ostat-
nich 10 lat w plebiscycie w dwóch kategoriach: 
Sportowiec i Trener Roku. Następnie przyszedł 
czas na Nagrody Specjalne Burmistrza. Mecena-
sem Sportu została Gmina Aleksandrów Łódzki. 
Dlaczego? Miasto w 2022 roku przekazało ponad 
2 mln 400 tys. zł na dotacje, nagrody i stypendia 
dla zawodników, trenerów i klubów sportowych. 
Głosowanie w plebiscycie odbyło się na stronie in-
ternetowej www.sportowiec.aleludzki.pl. Kapituła 
przyznała punkty internetowe oraz również wzięła 
udział w głosowaniu. Po zsumowaniu punktów po-
znaliśmy laureatów w sześciu kategoriach. Klubem 
Fitness Roku wybrano BLU Fitness, Sportową Im-
prezą został Ogólnopolski Finał Drużynowych Bie-
gów Przełajowych. Drużyną Roku wybrano MKS 
Aleksandrów, Trenerem Roku Radosława Olczyka, 
a Młodzieżowym Sportowcem została Aleksandra 
Stasiełowicz (UKS Basket). Plebiscyt po raz drugi 
w historii wygrał karateka Damian Tomasik. Jesz-
cze przed wręczeniem ostatnich dwóch katego-
rii trener Leszek Lipiński otrzymał nagrodę z rąk 
wiceprezesa PZLA Lecha Leszczyńskiego i złote-
go medalisty igrzysk olimpijskich z Tokio Dariu-
sza Kowaluka, za Sportową Osobowość 50-lecia. 
Wcześniej można było obejrzeć film przedstawiają-
cy krótką historię rozpoczęcia pracy przez trenera 
Lipińskiego w szkole przy ul. Bankowej. A przypo-
mnijmy, że było to w 1966 roku. Galę poprowadzi 
prezenterzy Telewizji Aleksandrów Łódzki Agata 
Kowalska i Michał Kiński. 

Burmistrz w towarzystwie znakomitych 
lekkoatletów Sylwestra Bednarka, Mateusza 
Rzeźniczaka i Dariusza Kowaluka

Burmistrz, przewodnicząca Rady Miejskiej 
Małgorzata Grabarczyk oraz lekkoatleta 
Mateusz Rzeźniczak, ogłosili Młodzieżowe-
go Sportowca Roku

Galę poprowadzili Agata Kowalska i Michał 
Kiński

Hotel Jan Sander zapełnił się gośćmi

Koszykarki UKS Basket zajęły 2. miejsce 
w kategorii Drużyna Roku

MKS Aleksandrów jak zawsze prezentuje się 
znakomicie

Radosław Olczyk został Trenerem Roku, a Damian Tomasik Sportowcem Roku
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Wyniki Plebiscytu
Sportowiec Roku 
1. Damian Tomasik
2. Alicja Jarząb
3. Robert Urbanek

Młodzieżowy Sportowiec Roku 
1. Aleksandra Stasiełowicz
2. Marta Rychter, Tomasz Ośkiewicz
3. Oskar Graczyk, Jan Sadowski

Sportowa Osobowość 50-lecia 
Leszek Lipiński 

Trener Roku 
1. Radosław Olczyk
2. Piotr Ostojski
3. Adam Rajkowski

Drużyna Roku 
1. MKS Aleksandrów
2. UKS Basket SMS Aleksandrów
3. Victoria Rąbień

Sportowa Impreza Roku 
1. Ogólnopolski Finał Drużynowych Biegów Prze-

łajowych
2. Marsz Nordic Walking
3. Moro Run

Klub Fitness Roku 
1. BLU Fitness
2. Upgrade.Studio
3. Beauty Line – Siłownia i Fitness dla Kobiet

Mecenas Sportu 
Gmina Aleksandrów Łódzki 

Nagroda Specjalna Burmistrza 
Mateusz Górka 
Piknik Charytatywny w Obronie Praw Zwierząt 
Bieg z Chomikiem Policz się z Cukrzycą 

Wyróżnienia dla laureatów ostatnich 10 lat 
w plebiscycie: 

Rok 2013 
Sportowiec Roku: Robert Urbanek 
Trener Roku: Leszek Lipiński 

Rok 2014: 
Sportowiec: Adrian Strzałkowski 
Trener: Radosław Olczyk 

Rok 2015: 
Sportowiec: Robert Urbanek 
Trener: Tomasz Rospara 

Rok 2016: 
Sportowiec: Karol Hoffmann 
Trener: Leszek Lipiński 

Rok 2017: 
Sportowiec: Jakub Andrzejczak 
Trener: Paweł Zdrajkowski 

Rok 2018: 
Sportowiec: Kamil Kaźmierczak 
Trener: Leszek Lipiński 

Rok 2019: 
Sportowiec: Damian Tomasik 
Trener: Adam Rajkowski 

Rok 2020: 
Sportowiec: Julia Janus 
Trener: Krzysztof Szabela 

Rok 2021: 
Sportowiec: Julia Janus 
Trener: Kazimierz Tomczyk 

Plebiscyt Sportowiec Roku 2022

Piłkarze Victorii Rąbień z rocznika 2009 
wyróżnieni zostali w kategorii Drużyna 
Roku

Laueraci plebiscytu Sportowiec Roku Aleksandrowa Łódzkiego 2022

Nagrody Sepcjalne Burmistrza wręczył 
Mariusz Grabowski, który od lat wspiera 
aleksandrowski sport

Burmistrz z żoną i… Osobowością 50-lecia, 
prywatnie ojcem — Leszkiem Lipińskim. 

Sekretarz Iwona Dąbek i Sylwester Bedna-
rek brązowy medalista MŚ i złoty ME wrę-
czyli nagrodę za Sportową Imprezę Roku

Wiceprezes PZLA Lech Leszczyński był 
w doskonałym humorze

Wyróżnienia dla klubów fitness wręczali 
radni Ilona Zinser oraz Roman Karasiak
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PRIORYTET 9: 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Aleksandrowskie Forum Społeczne zaprasza do pomagania. 

FOSA, PSONI oddział w Aleksandrowie Łódzkim oraz Stowarzyszenie Inna Bajka 
działają na rzecz osób i dzieci niepełnosprawnych. 

Po latach komunizmu, gdy zrzeszanie się obywa-
teli w stowarzyszeniach starano się poddać kontro-
li i licznym ograniczeniom, nastąpił bujny rozkwit 
oddolnych inicjatyw obywatelskich. Okres przemian 
przetrwały i rozwinęły swoją działalność w naszej 
gminie, takie organizacje jak  Ochotnicze Straże Po-
żarne, Koła Gospodyń Wiejskich, oraz Kółka Rolni-
cze, które zawsze odgrywały ważną role zwłaszcza 
w życiu mieszkańców wsi.

Jednym z najstarszych aleksandrowskich stowarzyszeń jest 
powstałe w 1979 roku Towarzystwo Przyjaciół Aleksandrowa 
Łódzkiego, które od 1983 roku wydaje wydawnictwo „Aleksan-
drów wczoraj i dziś”. Prezentuje ono nie tylko historię naszego 
miasta, ale również jest zapisem zmieniającej się rzeczywisto-
ści. Swoją wielką rolę dla rozwoju kultury zapisały Towarzystwo 
Śpiewacze „Lutnia” obchodzące w tym roku 120 – lecie i Towa-
rzystwo Śpiewacze im.  Stanisława Moniuszki, działające od 100 
lat. które integrują miłośników śpiewu chóralnego i uświetniają 
wiele imprez miejskich.

Jednak dopiero 20 lat temu, nastąpił bujny rozkwit różnego 
rodzaju inicjatyw. Rozkwitły pełniące ważną rolę kluby i sto-
warzyszenia sportowe czy Uczniowskie Kluby Sportowe, które 
powstały praktycznie w każdej szkole. To także dzięki nim Alek-
sandrów Łódzki nazywany jest miastem sportu. W latach 2011-
2022 działało Partnerstwo na rzecz Aleksandrowa Łódzkiego, 
które stało się ważna częścią życia kulturalnego miasta. To dzię-
ki niemu kalendarz imprez kulturalnych wzbogacił się o liczne 
imprezy, takie jak: wystawy, wernisaże, koncerty, przedstawie-
nia teatralne, warsztaty czy kultowe już „Święto latawca”.   

Wiele organizacji powstaje z potrzeby niesienia pomocy lu-
dziom borykającym się z różnymi problemami. Jednym z nich 
jest obchodzące w  zeszłym  roku swój trzydziesty jubileusz 
Stowarzyszenie Abstynencki Klub Samopomocy „Raj”, dzięki 
któremu wiele osób zmieniło swoje życie, wychodząc z ciężkich 
uzależnień. 

Trudno też przecenić działalność takich stowarzyszeń jak 
Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A., Stowarzyszenia 
Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Inna Bajka czy 
Polskiego Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawno-
ścią Intelektualną Koło w Aleksandrowie Łódzkim. To one nie 
tylko zapewniają opiekę osobom niepełnosprawnym, ale także 
przełamują społeczne stereotypy. Dzięki ich pracy i choćby ta-
kim spotkaniom jak Festiwalu Pomysłów Twórczych „Razem le-
piej”, pokazują, że osoby niepełnosprawne nie tylko funkcjonują 
w społeczeństwie, ale potrafią wzbogacić je swoją twórczością.

W 2016 roku powstało Aleksandrowskie Forum Społeczne, 
które bardzo szybko zdobyło sobie bardzo silną pozycję dzięki 
swojej aktywnej działalności. To właśnie to stowarzyszenie or-
ganizuje pomoc w sytuacjach losowych i nie cierpiących zwło-
ki. Trudno już zliczyć liczne zbiórki organizowane na rzecz 
osób chorych i potrzebujących, czy różnorakie akcje podczas 
pandemii. Ostatnio bardzo aktywnie AFS włączyło się pomoc 
dla Ukrainy, organizując zbiórki pieniężne i rzeczowe na rzecz 
uchodźców i walczącej Ukrainy. Stowarzyszenie od początku ak-
tywnie włącza się zbiórki na WOŚP, organizuje pomoc dla senio-
rów w ramach akcji „Gwiazdka dla seniora” , ale także imprezy 
integracyjne jak „Bieg zakochanych”,  akcje sprzątania miasta 
czy pomocy dla zwierząt.

Skoro o pomocy dla zwierząt mowa, trudno nie wspomnieć 
o Stowarzyszeniu Animal SOS działającego na rzecz bezdom-
nych zwierząt, które znakomicie uzupełnia pro zwierzęcą polity-
kę gminy Aleksandrów Łódzki.

Już od ponad 10 lat gmina Aleksandrów Łódzki związana jest 
z Fundacją „Prym” , Lokalną Grupą Działania „Prym” oraz Ry-
backą LGD „Z Ikrą”. Przynależność do tych grup otworzyła moż-
liwości finansowania małych projektów lokalnych na wsiach, ta-
kich jak remonty strażnic OSP, świetlic, budowy placów zabaw 
czy siłowni. To z kolei pobudziło lokalne inicjatywy na wsiach 
i sprawiło, że mieszkańcy zaczęli się zrzeszać. Od 2014 bardzo 
aktywnie działa w Bełdowie Stowarzyszenie  „Nowe Szlaki”. Po-
dobnym stażem może pochwalić się Stowarzyszenie „Niebieska 
Wieś” z Prawęcic. W Ostatnim czasie powstały kolejne stowa-
rzyszenia „Czerwone Dęby” w Krasnodębach Nowych, „Miłośni-
cy Zgniłego Błota” ze Zgniłych Błot. Swoje towarzyszenie maja 
mieszkańcy osiedla Karmelowa w Rąbieniu AB. Ciągle też po-
wstają nowe inicjatywy jak w sołectwie Wola Grzymkowa Sto-
warzyszenie Integracja Pięciu Wsi. Obecnie na terenie naszej 
gminy działa ponad  70 różnego rodzaju organizacji, zajmują-
cych się różnymi dziedzinami życia społecznego, co świadczy 
o bardzo bujnym rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

S.Sobczak
Fundacja Osób Społecznie Aktywnych FOSA organizuje Festiwal Pomysłów 
Twórczych „Razem lepiej. 
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PRIORYTET 9: 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Aleksandrowskie Forum Społeczne w akcji Aleksandrów miastem sportu. 

Maluchy uratowane 
dzięki Animal SOS. 

Fundacje Prym po-
budziła do działania 
wiele lokalnych sto-
warzyszeń. 

Jedno ze szkoleń Fun-
dacji Z Ikrą

Kluby i organizacje spotrowe sprawiają, że Aleksandrów stał sie 
miastem sportu

Serduszko na nakręt-
ki Stowarzyszenia 
Nowe Szlaki. 

Stoiska z przysmakami lokalnych stowarzyszeń zawsze cieszą się 
wielkim wzięciem

Stowarzyszenie Abs-
tynenckie Raj działa 
już 30 lat

Stowarzyszenie Ani-
mal SOS uzupełnia 
gminną politykę proz-
wierzęcą
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O tym skandalu w resorcie 
nauki poinformowało 7 lute-
go TVN24, wymieniając 12 
organizacji, które skorzystają 
z publicznych pieniędzy. Nie 
są to małe kwoty, bo mowa 
tu o 40 milionach złotych 
przeznaczonych w konkursie 
na rozwój potencjału infra-
strukturalnego podmiotów 
wspierających system oświa-
ty i wychowania. Ponieważ 
na remont, zakup nierucho-
mości lub działek budowla-
nych przeznaczono publiczne 
pieniądze na ministra edu-
kacji wylała się fala krytyki, 
a dziennikarze okrzyknęli 
jego program mianem „Willa 
plus” i „Nieruchomości Czar-
nek i Wspólnicy”.  Broniący 
się przed krytyką minister 
ujawnił niespodziewanie, że 
dofinansowanie w konkursie 
otrzymała także szkoła, kie-
rowana przez jego szwagra.  
W związku z tymi doniesie-

niami cała sejmowa opozycja 
zjednoczyła się i podpisała 
pod wnioskiem o wotum nie-
ufności wobec ministra. Nie 
bez znaczenia dla całej spra-
wy jest fakt, że wiele nagro-
dzonych wniosków otrzymało 
wcześniej negatywną opinię 
ekspertów, a część z obdaro-
wanych przez ministra orga-
nizacji powstały tuż przed za-
kończeniem naboru. Ciekawe, 
że 14 z 45 dofinansowanych 
ostatecznie przez ministra 
edukacji Przemysława Czarn-
ka organizacji pochodzi z wo-
jewództwa lubelskiego, gdzie 
minister nie tylko mieszka, 
ale też stąd  startował do Sej-
mu. Do tych 14 organizacji 
trafiło 8,3 mln złotych z całej 
konkursowej puli. 

Za to polskie szkoły i pla-
cówki edukacyjne próżno cze-
kają na ministerialne wsparcie.

Głośno mówi się, że mi-
nister MEiN jest oderwa-

ny od realnych problemów 
szkolnictwa, a one są dziś 
palące. Popatrzmy na nasze 
podwórko. Gmina Aleksan-
drów Łódzki otrzymała 33,5 
mln subwencji. Ta kwota 
starczyła na pokrycie zale-
dwie 75 % wszystkich kosz-
tów. Resztę musi pokryć 
gminny budżet. Co roku jest 
też zmuszona wyłożyć 11 
mln złotych na działalność 
szkolną, pensje (32 nauczy-
cieli dostaje wyrównanie do 
pensji) i bieżące rachunki, 
które w tym roku są wyjąt-
kowo wysokie ze względu 
na ogromne podwyżki me-
diów. Przy takich stawkach 
zagrożona jest realizacja 
usług publicznych – alar-
mują włodarze polskich 
miast i gmin. W szkołach 
brakuje specjalistów, dla-
tego normą jest, że w kilku 
placówkach pracują: lo-
gopeda, psycholog czy na-
uczyciele niektórych przed-
miotów. Ta sytuacja nie jest 
dobra dla rozwoju dzieci ani 
młodzieży, nie jest też za-
chęcająca dla nauczycieli, 
którzy w ostatnich latach 
gromadnie odchodzą z za-
wodu, bo rynek pracy daje 
więcej możliwości rozwoju 
i zarobku. Dziś wyjątkowym 
wyzwanie jest znalezienie 

nauczyciela od matematy-
ki czy angielskiego. Sukce-
sem w ogóle jest obecność 
w placówkach psychologa 
i logopedy. Czy takie były 
plany ministra Czarnka? 
Trudno powiedzieć, szkołę 
i uczniów uczynił minister 
zakładnikami partyjnych 
decyzji. On sam zdaje się 
nie dostrzegać pilnych pro-
blemów, zostawiając je na 
barkach włodarzy. Tak sta-
ło się chociażby z budową 
stadionu lekkoatletycznego 
przy Sportowej Szkole Pod-
stawowej nr 3 im. Józefa Ja-
worskiego w Aleksandrowie 
Łódzkim. Zamiast sfinanso-
wania rozbudowy w poło-
wie, gmina otrzymała tylko 
¼ koniecznej kwoty i to 

z Ministerstwa Sportu. Po-
zostałą sumę  — 3 mln zło-
tych — pokryć musi gminny 
budżet. 

Budżet „pokrywa”, ale 
kosztem  innych inwestycji, 
na które  też brakuje. Koledzy 
Czarnka z innych ministerstw  
obcięli samorządom dochody, 
a z pustego to i Salomon nie 
naleje. Tymczasem miliony 
wędrują do kolejnych kole-
siów i bliżej nieokreślonych 
fundacji. A szkoły pozostawia  
na gminnym garnuszku, przy 
okazji mieszając uczniom 
w głowach  poglądami ro-
dem ze średniowiecza. Oto, 
kolejna PiSowska  zagrywka 
z cyklu: Polak głupi wszystko 
kupi. Tylko czy na pewno?

P. Buczkowski

W poprzednich edycjach udało nam 
się wspólnie zrealizować naprawdę 
ciekawe projekty. Wśród tych inwesty-
cyjnych należy wspomnieć chociażby 
o budowie sceny plenerowej w ogro-
dzie biblioteki publicznej, którą zain-
augurowaliśmy w zeszłym roku, czy 
budowie parku trampolin i placu za-
baw przy ulicy parkowej. Z tych mięk-
kich, społecznych, udało się zrealizo-
wać cały szereg warsztatów, spotkań 
integracyjnych i szkoleń, trafiających 
do różnych grup społecznych.

Każdy z nas ma pewne przemyśle-
nia na temat tego co jeszcze przyda-
łoby się w przestrzeni publicznej, na 
co szczególnie zwrócić uwagę albo ja-
kim trendem warto się zainteresować 

w stale zmieniającym się Aleksandro-
wie Łódzkim. Aleksandrowski Budżet 
Obywatelski jest właśnie narzędziem 
do tego, by te pomysły ujrzały światło 
dzienne i uzyskały aprobatę miesz-
kańców naszej gminy. 

Projekty składać może każdy miesz-
kaniec gminy Aleksandrów Łódzki, 
bez względu na wiek. Proces rejestra-
cji projektodawcy i zgłoszenia projek-
tu odbywa się całkowicie intuicyjnie 
za pośrednictwem strony aleludzki.pl.

Warto pamiętać, że każdy projek-
todawca może złożyć po jednym pro-
jekcie w każdej z kategorii, pamiętając 
o tym, że projekty inwestycyjne, to te 
które wiążą się z ingerencją w prze-
strzeń publiczną i pozostawiają w niej 

trwały ślad. Dlatego wszelkie nasadze-
nia roślin, rewitalizacje, ławki, kosze 
na śmieci, murale, place zabaw itp. to 
właśnie projekty inwestycyjne, któ-
rych wartość może dochodzić do 200 
000 zł.  Natomiast projekty miękkie 
to właśnie spotkania integrujące, kur-
sy, szkolenia, imprezy kulturalne czy 
sportowe. Ich wartość maksymalna 
to 50 000 zł. Projekty można składać 
do 6 marca do godziny 12:00. Następ-
nie zespół konsultacyjny zweryfikuje 
poprawność złożonych projektów, 
a specjaliści sprawdzą podane koszto-
rysy pod względem ich wykonalności. 
Proces weryfikacji i poprawek do pro-
jektów zakończy się 7 kwietnia. Nie-
długo potem, bo 12 kwietnia wystar-
tuje głosowanie na zgłoszone pomysły 
— najistotniejszy z punktu widzenia 
projektodawców etap! Kampania pro-
mocyjna i bitwa o głosy potrwa do 24 
kwietnia. 

Przypomnijmy, że w puli przyszło-
rocznego Aleksandrowskiego Budżetu 
Obywatelskiego znajduje się nieba-

gatelna kwota 1 200 000 zł. Głosując 
w ostatnim etapie budżetu obywatel-
skiego będziemy wybierać projekty 
do koszyka, niczym w internetowym 
sklepie. To najlepszy i najbardziej 
sprawiedliwy podział środków, bada-
jący przy okazji  zaangażowanie spo-
łeczne i popularność wszystkich zgło-
szonych do ABO inicjatyw. 

Zapraszamy na aleludzki.pl gdzie 
już trwa etap zgłaszania projektów. 
Znajdziecie tam również samouczek, 
harmonogram i regulamin, czy-
li wszystko co pomoże Wam zgłosić 
swój pomysł do przyszłorocznego bu-
dżetu. Do dzieła! (bar) 

Ruszył Aleksandrowski 
Budżet Obywatelski 2024!
Ponownie stajemy przed szansą realizacji swoich 
pomysłów na zmiany w przestrzeni publicznej, 
które w wymierny sposób przyczyniają się do 
poprawy jakości naszego życia! 

HARMONOGRAM

Zaprasza Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Jacek LipińskiZaprasza Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Jacek Lipiński
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Program „Willa plus” nie 
dla Aleksandrowa Łódzkiego 

W ostatnich dniach lutego opinię publiczną 
poruszyła sprawa milionowych dotacji przyznanych 
przez szefa MEiN, Przemysława Czarnka, 
organizacjom pozarządowym, które w związku 
z celami takiej pomocy, powinny pełnić działalność 
proedukacyjną, a jak się okazało wszystkie 
powiązane są z prawicą i zajmują się popularyzacją 
bliskich ministrowi Czarnkowi wartości. 
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Wieczór Walentynkowy w MD-
K-u był bardzo udany i rozśpiewa-
ny. 

Gości powitał walc „Piąty Ta-
niec Węgierski” wykonany przez 
Zespół BognaBand. Na scenie za-
prezentowali się artyści Łódzkiej 
Opery Kameralnej:

tenor- Paweł Żak
baryton- Wojciech Kaczmarek 
sopran- Małgorzata Kulińska – 

Dyrektor Młodzieżowego Domu 
Kultury w Aleksandrowie Łódzkim

Podczas koncertu goście mo-
gli wysłuchać  pieśni operowych 
i operetkowych m.in. „Granada” 
czy „La donna e mobile”. 

Opera i operetka na walentynki

Publiczność śpiewała z artystami pieśni z operetki 
„Wesoła wdówka” i „Księżniczka Czardasza”. 

Dokładnie rok temu Putin roz-
kazał przeprowadzić „operację 
specjalną” w Ukrainie, która mia-
ła trwać kilka dni, a trwa już rok 
i nie jest to żadna „operacja spe-
cjalna”, lecz bardzo krwawa i bru-
talna wojna. W ciągu tego roku, 
przeżyliśmy wiele zwrotów akcji 
i emocji. Najpierw totalny atak 
z kilku kierunków na Ukrainę, 
akty bohaterstwa i zdrady (Cher-
soń), potem klęska Rosjan pod 
Kijowem i odwrót, zbrodnie wo-
jenne, wojnę pozycyjną w Don-
basie, ofensywy ukraińskie pod 
Charkowem i Chersoniem, ataki 
dronów  i rakiet na infrastrukturę 
krytyczną Ukrainy i znów krwa-
we walki pozycyjne w Donbasie. 
Nie można zapomnieć również 
o wspaniałej postawie Prezyden-
ta Zełeńskiego i olbrzymiej fali 
uchodźców oraz naszej olbrzy-
miej  pomocy, która nieprzerwa-
nie trwa. Przeżywaliśmy wahania 
nastrojów, od zwątpienia, do po-
dziwu, solidaryzując się z naro-
dem ukraińskim. 

Putin chciał podporządko-
wać sobie Ukrainę, likwidując 
głowę państwa (kilka zama-
chów na Prezydenta Ukrainy), 
destabilizując aparat władzy 

i w kilka dni dzięki swoim 
agentom zamierzał opanować 
Ukrainę. Nie docenił nastrojów 
społecznych. Myślał, że Rosjan 
będą witać w Kijowie kwiata-
mi, ale to nie był już 2014 rok 
i zamiast kwiatów, powitano 
ich bronią przeciwpancerną 
i koktajlami Mołotowa. Za-
miast odrzucić NATO od granic 
i zastraszyć zachód, przybliżył 
je do swoich granic (Szwecja 

i Finlandia), a zachód jeszcze 
bardziej się zjednoczył. Nawet 
zachowawcze Niemcy i Fran-
cja, musiały zmienić swoją 
politykę i dziś przekazują czoł-
gi, artylerię i systemy obrony 
powietrznej. Jednak najwięk-
sze wsparcie przekazują Sta-
ny Zjednoczone, które dzięki 
swojej pomocy stwarzają prze-
wagę technologiczną. Szkoda 
jednak, że hamują się w prze-
kazywaniu od razu najnow-
szego i najpotrzebniejszego 

sprzętu, czyli rakiet dalekiego 
zasięgu i samolotów, czołgów, 
które pozwoliłyby Ukraińcom 
odciąć rosyjskie zaopatrzenie, 
przejść do ofensywy i tym sa-
mym zabezpieczyć się przed 
atakami. Polska mimo, że pod 
względem wartości pomocy jest 
nieco dalej w rankingu, była dla 
Ukrainy niezbędna i pomogła 
przetrwać. Polska stanowi dla 
Ukrainy głębię strategiczną, 

skąd płynie bezpośrednia po-
moc. Przekazaliśmy Pioruny, 
Kraby, ok. 300 czołgów i  wozy 
bojowe, które chociaż może nie 
najnowocześniejsze, pozwoli-
ły sformować bataliony, które 
wyzwoliły obwód charkowski 
i chersoński oraz pozwoliły 
uzupełnić straty ukraińskie-
go wojska. Trudno przecenić 
również pomoc jakiej udzieli-
liśmy milionom ukraińskich 
uchodźców, którym daliśmy 
bezpieczny dach nad głową, 

możliwość pracy, nauki i lecze-
nia. To Polska i państwa bał-
tyckie nieustannie przełamują 
opory zachodnich sojuszników 
w udzielaniu pomocy i uzbraja-
niu Ukrainy. Dzięki temu, na-
wet prezydent Macron, stwier-
dził ostatnio jednoznacznie, na 
Konferencji Bezpieczeństwa 
w Monachium, że to Rosja jest 
agresorem, a pomaganie na-
padniętemu państwu, poprzez 

dostawy broni nie jest żadną 
eskalacją, czy podżeganiem do 
wojny, lecz powinnością.

Rok temu Rosja zaatakowała 
200 tysiącami żołnierzy, to tyle 
ile przez rok ich stracili. Teraz 
dokonała poboru do armii na 
poziomie 500 tysięcy żołnierzy. 
Część z nich bez przygotowania 
rzucono do walki, by powstrzy-
mać ukraińskie ofensywy. Po-
zostałe 300 tysięcy szkoli się, są 
odtwarzane jednostki i tworzone 
nowe. Gospodarka została prze-

stawiona na tory wojenne, co 
świadczy, że szykują się na długa 
wojnę na wyniszczenie. 

Tymczasem Ukraina ma do 
dyspozycji od 700 tys. do miliona 
żołnierzy, jednak ich problemem 
jest uzbrojenie. Dobry sygnał 
wysłali ostatnio Brytyjczycy, któ-
rzy zapowiedzieli dostawę samo-
lotów i rakiet o zasięgu nawet do 
500 km. Wcześniej to oni jako 
pierwsi zadeklarowali dostawę 
swoich czołgów. To przełamuje 
bariery mentalne. Po nich po-
szli inni w tym amerykanie z 30 
Abramsami. Polska przekaże 14 
Leopardów i po 30 T72 i „Twar-
dych”, oraz wozy piechoty, co po-
zwoli sformować brygadę. 

Trudno powiedzieć kto wy-
gra i ile jeszcze potrwa ta wojna. 
Ukraina będzie walczyć (bo musi) 
do czasu aż nie zostanie stworzo-
ny nowy układ bezpieczeństwa. 
Wtedy za cenę pewnych małych 
strat terytorialnych, uzyska re-
alne gwarancje bezpieczeństwa,  
sojusze wojskowe  pewność wej-
ścia do Unii Europejskiej i NATO, 
jednocześnie zachowując suwe-
renność i zdolności gospodarcze 
do budowy swojego państwa. 

S. Sobczak

Rozpoczęliśmy rekrutacje do 
szkół i za moment rozpocznie 
się do przedszkoli. - Przypomi-
nam, że nie ma tu dowolności, 
nie możemy sobie wybrać szko-
ły, obowiązuje nas rejonowość. 
Owszem, możecie sobie Państwo 
wybrać, ale szkołę prywatną. Na-
tomiast szkoły publiczne mają 
rejony i jest uchwała o rejonizacji 
placówek oświatowych. W szko-
łach wiejskich przyległe miejsco-
wości są przypisane do placówki, 
w szkołach miejskich jest tak, 
że miastem  dzieli się  Jedynka 
z Czwórką( Trójka jest bezrejo-
nowa). W Aleksandrowie gra-

nicą rejonową jest ulica Wojska 
Polskiego. Po stronie SP 1 dzieci 
należy zapisać do SP przy ul. Wa-
ryńskiego, a po stronie SP 4 przy-
szli uczniowie będą chodzili do  
Szkoły Podstawowej na ul. Wy-
zwolenia. Nie ma możliwości by 
było inaczej- mówi Hanna Beda, 
Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu UM. 

Szkła Sportowa nr 3 uniknę-
ła takich problemów, ponieważ 
tam już zakończyła się rekrutacja, 
oprócz tego placówka jest jedy-
ną aleksandrowską publiczną 
szkołą bez rejonizacji. Do szko-
ły sportowej przyszli uczniowie 

przyjmowani są na podstawie 
wyników egzaminów sporto-
wych. Oprócz tego przyszły uczeń 
placówki musi złożyć dokumen-
ty o możliwości uczęszczania do 
szkoły sportowej.  Jak zaznacza 
Dyrektor Szkoły Sportowej, Piotr 
Adamczewski- proces rekrutacji 
już jest zakończony. -W Sporto-
wej Trójce nabór rozpoczęliśmy 
w grudniu. W tym roku mieliśmy 
złożonych 125 wniosków kandy-
datów do Szkoły Sportowej. Prze-
prowadziliśmy 185 prób spraw-
ności fizycznej i przyjęliśmy 69 
uczniów do trzech oddziałów 
sportowych w roku szkolnym 
2023/2024.

Rekrutacja w placówkach do-
piero nabiera rozpędu.  Przewi-
dywana ilość klas pierwszych:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Jana Pawła II - 4 klasy pierwsze. 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. 

Marii Skłodowskiej- Curie - 3 kla-
sy pierwsze

Szkoła Podstawowa im. Ry-
szarda Wyrzykowskiego w Bełdo-
wie  -  2 klasy 

Szkoła Podstawowa im. Janu-
sza Korczaka w Rudzie Bugaj- 2 
klasy

Szkoła Podstawowa im. Ks. 
Stefana Kard. Wyszyńskiego 
w Rąbieniu  - 2 klasy. 

Program rekrutacyjny działa 
w Aleksandrowie już drugi rok. 
Rodzice coraz lepiej radzą sobie 
z naborem elektronicznym- war-
to przypomnieć aby dokładnie 
czytać polecenia. -Jeśli jest ko-
munikat by zatwierdzić, zatwier-
dzamy. Jeśli widzicie Państwo 
„dodaj załącznik”, to załącznik 
trzeba dodać.- podkreśla Hanna 
Beda. Pamiętajmy, że dobrze zło-
żony wniosek powinien być pod-
pisany przez obojga opiekunów.

Jeśli rodzic jest zdecydowa-
ny na posłanie dziecka do innej 
szkoły niż rejonowa może to zgło-
sić w drugiej turze naboru. Jed-
nak wtedy nie ma gwarancji, że 
dziecko dostanie się do wybranej 
placówki. O wszystkim decyduje 
liczba wolnych miejsc. 

My życzymy, by każde dziec-
ko uczyło się w wybranej szkole.   
A już w marcu rusza nabór do 
przedszkoli. Rodzice maluchów 
będą mogli wybrać odpowiednią 
placówkę dla swojego dziecka. 

Więcej informacji o naborze 
znajdziecie Państwo w zarządze-
niu o naborze do placówek przed-
szkolnych. 

Poniżej przedstawiamy załącz-
nik do uchwały o rejonizacji do 
szkół podstawowych.

Uchwałę o rejonizacji można 
znaleźć na stronie aleksandrow-
-lodzki.pl. 

Zapisz dziecko do pierwszej klasy
Zaraz po feriach zimowych rozpoczął się nabór do 
szkół rejonowych z terenu naszego miasta i gminy. 
Na stronie Aleksandrowa Łódzkiego, a także na 
stronach placówek oświatowych można uzyskać 
informacje dotyczące rekrutacji.

Kilkuset młodych in-
strumentalistów wystąpiło 
w sobotę 18 lutego na de-
skach Młodzieżowego Domu 
Kultury. To już XV prze-
gląd o randze wojewódz-
kiej podczas, którego swoje 

umiejętności można było 
zaprezentować zarówno in-
dywidualnie jak i w grupie. 
Uczestnikom przysłuchiwa-
ło się jurry, które nie kryło 
zdumienia wysokim pozio-
mem muzyków amatorów. 

Jubileuszowy przegląd

Wojenny rok Ukrainy
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Lucinda Riley „Drzewo anioła”
Greta Simpson uległa wypadkowi, który doprowadził do zaniku pamięci. 
Lekarze są bezradni, bo pomimo starań wspomnienia nie wracają przez 
ponad dwie dekady... Przyjaciel Dawid wraz z jej wnuczką Avą postana-
wiają zaprosić Gretę na Boże Narodzenie do majątku Marchmont Hall. 
Urokliwej walijskiej posiadłości, którą przed laty musiała opuścić. Pa-
mięć Grety zaczęła powracać, a zapomniane wspomnienia nie zawsze 
były szczęśliwe...
Autorka „Siedmiu Sióstr” tym razem napisała wciągającą sagę rodzinną. 
O trzech pokoleniach kobiet: babki Grety, córki Cheski i wnuczki Avy, 

które mimo łączących więzów krwi więcej je dzieli niż jednoczy. Książka jest pełna nagłych 
zwrotów akcji od bolesnych zdarzeń, przeplatanych zazdrością do miłosnych uniesień. Po-
wieść wzbudzi w Czytelniku skrajne uczucia, od radości do smutku, ale będzie przyciągać 
jak magnes...

Michelle Obama „Becoming: moja historia”
Michelle Obama – amerykańska prawniczka, pierwsza dama Stanów 
Zjednoczonych w latach 2009 – 2017, żona 44 prezydenta Stanów Zjed-
noczonych – Baracka Obamy. Pomysłodawczyni wielu inicjatyw m.in. 
ukierunkowanych w zwalczaniu otyłości dzieci czy pomocy dla rodzin 
żołnierzy. Niezwykle inteligenta i utalentowana kobieta otwarta na pro-
blemy innych ludzi.
Michelle w autobiografi i szczegółowo opisuje swoje dzieciństwo, czas 
edukacji szkolnej, zdradza nam pierwsze fascynacje i zauroczenia. Wta-

jemnicza nas w rodzinne sekrety, opisuje jak poznała męża oraz w jaki sposób dzieci zare-
agowały na kandydaturę taty na prezydenta. Trafne przemyślenia dotyczące codziennych 
spraw np. radzenia sobie z przeciwnościami lub z macierzyństwem, czynią książkę bardziej 
interesującą, przez co czytelnik będzie chciał do niej powrócić.

Justyna Bednarek „Sekretna historia ludz... skarpetek”
„Sekretna historia ludz... skarpetek” jest to piąta część serii o „Niesamo-
witych przygodach dziesięciu skarpetek”. W piątej części przekonamy 
się, że skarpetki rządzą w muzeum. Wybierzemy się tam razem z małą 
Be i jej dziadkiem, który jest kustoszem. Oprowadzi nas po muzealnych 
zakamarkach, a dodatkowo opowie niesamowite przygody niesfornych 
skarpet. Ponieważ w historię ludzkości zamieszane były wszędobylskie 
skarpetki!
Cudownym opowieściom, które poruszają naszą wyobraźnie towarzy-

szą zabawne i kolorowe ilustracje Daniela de Latour. Polski ilustrator i rysownik stworzył 
wspólnie z Justyną Bednarek niesamowity świat, który urzeknie nie tylko najmniejszych 
czytelników, ale i dorosłych. Wszystkie części serii o „Niesamowitych przygodach dziesięciu 
skarpetek” dostępne są w bibliotece.

Anita Głowińska „Kicia Kocia na traktorze”
Zapewne większość osób mająca małe dzieci zna serię  „Kicie Kocie” 
Anity Głowińskiej. Tym razem z Kicią Kocią jedziemy na wieś do wujka. 
Tam poznajemy do czego służy traktor oraz jak wygląda w środku. Ki-
cia pomaga wujkowi w sadzie, ładuje jabłka na przyczepę. Poznaje jakie 
można zrobić pyszne potrawy z jabłka.
Seria o Kici Koci zachwyca dzieci, krótkimi treściwymi historyjkami oraz 
barwnymi ilustracjami autorki. Mały format książki oraz treść z mora-
łem jest dostosowana dla najmłodszych czytelników.

W Bibliotece w Sobieniu są dostępne inne książki z serii „Kicia Kocia”. 

Książki dostępne w Filii w Sobieniu

Taniec, choć radosny jest 
przejawem buntu, wolności 
i solidarności z kobietami, które 
doświadczają przemocy i dys-
kryminacji na całym świecie. 

Akcja nosi nazwę: One Bilion 
Rising i zapoczątkowana zosta-
ła w 2011 roku. Dzisiaj, taniec 
w dniu Świętego Walentego, to 
już aleksandrowska tradycja.

A zatańczyliśmy po raz pierw-
szy w 2014 roku. Gorąca orędow-
niczką tańca przeciw przemocy 
była Ilona Rafalska. To za jej 
sprawą przez kilka kolejnych lat 
w centrum miasta tańczyli dla 

kobiet mieszkańcy miasta. Tań-
czą dalej, choć Ilony już nie ma, 
ale pałeczkę przejęła Ilona Zin-
ser. Jak twierdzą organizatorzy, 
taniec jest dla kobiet i ku pamięci 
Ilony Rafalskiej, która zapocząt-
kowała akcję w Aleksandrowie. 

Taniec wbrew wszystkiemu 
– jest tańcem radosnym. Każ-
dy kto zatańczy – pokazuje, że 
wspiera ofi ary przemocy, prze-
kazując dobrą energię. I z roku 
na rok przybywa zaangażowa-
nych w akcję i tańczących osób, 
mówiąc tym samym głośno 
o problemie. (kbs)

Taniec przeciw przemocy

Aleksandrowianie już po raz dziesiąty przyłączyli się do 
społecznej akcji „Nazywam się Miliard – One Billion Rising” 
– będącej protestem przeciwko przemocy wobec kobiet. We 
wspólnym tańcu w centrum miasta udział wzięło 50 osób. 

Zdarza się, że tak małe części mowy jak 
przyimki mogą powodować duży kłopot. 
Warto zapamiętać, że użycie przyimków 
„do” i „w” dotyczy najczęściej sytuacji, kie-
dy mowa o pomieszczeniach lub ich czę-
ściach. Dodatkowo „do” wskazuje kieru-
nek, a „w” samo miejsce. 

Idziemy więc: do sklepu, do świetlicy, 
do kasy, do magazynu, do przychodni, 
do wydziału komunikacji, do budynku, 
do szkoły, do ogrodu, do bloku, do hali. 
W konsekwencji jesteśmy  więc: w skle-
pie, w świetlicy, w kasie, w magazynie, 
w przychodni, w wydziale komunikacji, 

w budynku, w szkole, w ogrodzie, w blo-
ku, w hali.

Równocześnie z przedstawionymi tu for-
mami w języku polskim pojawiła się niepo-
prawna tendencja używania przyimka „na” 
zamiast „do” i „w”. Słyszymy zatem wyraże-
nia, które należy traktować jako potoczne, 
np. „iść na stołówkę”, „iść na halę”, „iść na 
ogród”, „iść na magazyn”, „iść na kasę”.

Błędem są konstrukcje typu: „być na 
kasie/siedzieć na kasie”, „być na wydziale 
komunikacji”, „być na magazynie”, „być na 
hali”, „być na wejściu”, „być na ogrodzie”, 
„być na szkole”. 

24 lutego PIĄTEK
18:00 Ant-Man i Osa: Kwantomania DUBBING (125’) – USA
20:15 Plan na miłość (110’) – Wlk. Brytania 
25 lutego SOBOTA
POKAZ PRZEDPREMIEROWY 
12:00 Szczęście Mikołajka (82’) – Francja, Luksemburg
13:30 Ant-Man i Osa: Kwantomania DUBBING (125’) – USA
15:40 Ant-Man i Osa: Kwantomania DUBBING (125’) – USA
17:50 Plan na miłość (110’) – Wlk. Brytania
19:45 Ant-Man i Osa: Kwantomania NAPISY (125’) – USA 
26 lutego NIEDZIELA
POKAZ PRZEDPREMIEROWY 
11:30 Szczęście Mikołajka (82’) – Francja, Luksemburg
13:00 Ant-Man i Osa: Kwantomania DUBBING (125’) – USA
15:15 Ant-Man i Osa: Kwantomania DUBBING (125’) – USA
17:30 Plan na miłość (110’) – Wlk. Brytania
19:30 Ant-Man i Osa: Kwantomania NAPISY (125’) – USA 
3 marca PIĄTEK
18:00 Ant-Man i Osa: Kwantomania DUBBING (125’) – USA
20:15 Plan na miłość (110’) – Wlk. Brytania 
4 marca SOBOTA
12:00 Szczęście Mikołajka (82’) – Francja, Luksemburg
13:40 Asterix i Obelix: Imperium smoka (111’) – Francja
15:40 Ant-Man i Osa: Kwantomania DUBBING (125’) – USA
17:50 Plan na miłość (110’) – Wlk. Brytania
19:45 Ant-Man i Osa: Kwantomania DUBBING (125’) – USA 
5 marca NIEDZIELA
11:45 Szczęście Mikołajka (82’) – Francja, Luksemburg
13:15 Asterix i Obelix: Imperium smoka (111’) – Francja
15:15 Ant-Man i Osa: Kwantomania DUBBING (125’) – USA
17:30 Plan na miłość (110’) – Wlk. Brytania
19:30 Ant-Man i Osa: Kwantomania NAPISY (125’) – USA

www.kinospojnia.pl 726 506 506 

O połączeniach 
przyimków 
„do” i „w” 
w polszczyźnie
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Poetka i pisarka Alina Anna Ku-
berska gościła 15 lutego, w swoim 
rodzinnym mieście Aleksandro-
wie Łódzkim. Autorskie spotka-
nie odbyło się w świetlicy Domu 
Dziennego Pobytu ,,Wrzos" a pro-
wadziła je Aleksandra Czerczyń-
ska, oprawę muzyczną zapewnił 
Przemysław Rogalski. Poezja 
autorki jest bogata w osobiste 
przeżycia, refleksje, opowiada 
o licznych podróżach. Z radością 
powróciła w rodzinne strony. 
Bardzo dziękujemy za tę chwilę 
refleksji i możliwość zapoznania 
się z twórczością .

Świetlica przy ul. Konopnickiej 8 
zaprasza wszystkich Seniorów na:

• spotkania przy kawie
• warsztaty
• grę w karty- Brydża i inne
• wyjazdy do Teatru Wielkiego 
Najbliższy spektakl 11.03- bilety 

w sprzedaży
• różne robótki ręczne
• dancingi we „Wrzosie”
• wycieczki jedno i kilkudniowe
• TV „Senior”
Świetlica czynna jest we wtorki 

w godz. 10.00- 13.00.
Aleksandrowska Rada Seniora za-

prasza na wycieczki:

29 kwietnia - 01 maja – Wycieczka 
szlakiem Kopernika i innych atrakcji 
Warmii i Mazur, koszt 920 zł. W pro-
gramie m.in. Dom Kopernika w Toru-
niu, muzeum zamkowe w Olsztynie, 
rejs Kanałem Elbląskim. 

23-25 czerwca - Wycieczka na Pod-
lasie i do Wilna, koszt 1000zł. W pro-
gramie m.in. Polski Wersal, Wilno 
oraz Muzeum Ikon w Supraślu. 

Więcej informacji oraz zapisy pod 
numerem telefonu  Barbara Szuten-
bach 607 250 807. 

• Sprzedam ziemię, 1- 2 hektary 
z możliwością podziału 
na działki), obok lasu 
w miejscowości Mrożewice, gm. 
Parzęczew. Tel. 796 640 062.

• Podejmę się opieki nad osobą 
starszą, poruszającą się. Kontakt tel. 
729 277 844

• Poszukuję nauczyciela gry NA 
SAKSOFONIE,  od podstaw. Tel  
697 958 706 Aleksandrów łódzki

• Pranie tapicerek samochodowych 
i meblowych, wykładzin i dywanów. 
Tel. 888 885 257.

• Zatrudnię szwaczki do szycia 
spodni. Aleksandrów Ł. Krótka 24. 
Tel. 603 682 457

• Nieruchomość na sprzedaż – Dom 
powierzchnia 170 m2, budynek 
produkcyjny 288 m2, działka 819 
m2. Aleksandrów Ł. Krótka 24. Tel. 
603 682 457.

• Skup Aut 732-835-299.
• Likwidacja firmy budowlanej. 

Sprzedam lawetę i kostkę brukową. 
Tel. 503 068 515. 

• Zatrudnię mechanika 
samochodowego, z praktyką 
w zawodzie w Łodzi. Warunki do 
uzgodnienia. Tel. 509 679 747.

• Zatrudnię szwaczki od zaraz, 
konfekcja damska w Rąbieniu. Tel. 
604 646 236.

• Akordeon 80 basów czerwony 
i gitarę sprzedam. Tel. 667 979 946. 

• Sprzedam inwalidzki wózek 
akumulatorowy. Cena 1 600 zł do 
niewielkiej negocjacji. Tel. 665 510 
045.  

PRZYJMUJEMY BEZPŁATNE 
OGŁOSZENIA DROBNE

redakcja@aleksandrow-lodzki.pl lub 
tel. 42 27 00 342

OGŁOSZENIA DROBNE

Zaproszenie

Spotkanie z poetką

Informacje i bilety na stronie www.aleksandrow-lodzki.pl



14 strona 40 i cztery, Nr 4 (666), 24 lutego 2023 r. 

ogłoszenia
Zarządzenie nr 19 /2023 

Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2023 roku 
w sprawie:  harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 
uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach, a także 
kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów na rok szkolny 2023/2024. 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku 
Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 
2021 r. poz. 762 oraz z 2022 r. poz. 655, poz. 1079, poz. 1116, poz. 1383, poz. 1700, 
poz. 1730 i poz. 2089.) 

zarządzam, co następuje: 
§ 1 
W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 
2023/2024 do publicznych przedszkoli i publicznych oddziałów przedszkolnych przy 
szkołach określa się następujące terminy: 
 
Lp. Rodzaj czynności Termin w 

postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin w 
postępowaniu 

uzupełniającym 
1. Składanie deklaracji o 

kontynuowaniu wychowania 
przedszkolnego w danej placówce 
przedszkolnej lub oddziale 
przedszkolnym przy szkole  

od 1 do 10 marca 2023 
r. do godz. 16:00 

Nie dotyczy 

2. Składanie wniosków wraz z 
załącznikami (oświadczeniami  
i dokumentami potwierdzającymi 
spełnienie kryteriów). 

od 13 do 31 marca 2023 
r. do godziny 16.00 

od 29 maja do 12 
czerwca 2023 r. do 
godziny 16.00 

3. Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków 
wraz z załącznikami przez komisję 
rekrutacyjną (posiedzenie komisji 
rekrutacyjnej) 

14 kwietnia 2023 r. 27 czerwca 2023 r. 

4. Podanie do publicznej wiadomości 
listy kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych( 
to nie są wyniki rekrutacji) 

18 kwietnia 2023 r. do 
godziny 10.00 

30 czerwca 2023 r. 
do godziny 10.00 

5 Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka 
do przedszkola przez 
rodziców/prawnych opiekunów 

18-23 kwietnia 2023 r. 3-7 lipca 2023 r. 

6 Podanie do publicznej wiadomości listy 
przyjętych i nieprzyjętych wraz z 
informacją o najniższej liczbie punktów, 
która uprawnia do przyjęcia do 
przedszkola/oddziału przedszkolnego 
oraz liczbie wolnych miejsc, którymi 
placówka jeszcze dysponuje  

25 kwietnia 2023 r. do 
godziny 10.00 

10 lipca 2023 r. do 
godziny 10.00 

§ 2 
1. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 

2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach, 
zgodnie z art. 131 ust. 1-3 ustawy - Prawo oświatowe, określa się następujące 
kryteria ustawowe na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego: 

Lp. Kryterium (dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium) 

Wartość 
kryterium  

w 
punktach 

1. Wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie) 100 

2. Niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia 100 

specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności). 

3. 

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie 
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). 

100 

4. 

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie 
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy dnia 27 
sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). 

100 

5. 

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie o 
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). 

100 

6. 

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny 
wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt 
zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego 
rodzicem). 

100 

7. 

Objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający 
objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej). 

100 

2. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 
2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach, 
zgodnie z uchwałą nr XLVI/345/21 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 
16 grudnia 2021 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu 
postępowania rekrutacyjnego, na wolne miejsca do publicznych przedszkoli i 
oddziałów przedszkolnych przy szkołach, dla których Gmina Aleksandrów Łódzki 
jest organem prowadzącym, określa się następujące kryteria gminne na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego:  

Lp. Kryterium Dokumenty potwierdzające 
spełnienie kryterium 

Wartość kryterium  
w punktach5 

1. 

dziecko rodziców 
zamieszkałych na terenie 
Gminy Aleksandrów 
Łódzki i rozliczających 
podatek dochodowy na 
rzecz Gminy Aleksandrów 
Łódzki 

kopia pierwszej strony 
zeznania podatkowego PIT za 
rok poprzedzający złożenie 
wniosku lub kopia zgłoszenia 
aktualizującego osoby 
fizycznej będącej podatnikiem 
ZAP-3 

50 – w przypadku 
obojga rodziców/ 
prawnych opiekunów 
25- w przypadku 
jednego z rodziców/ 
prawnych opiekunów 

2. 

dziecko obojga rodziców 
pracujących (w tym 
wykonujących pracę na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej)/studiują
cych w systemie 
stacjonarnym 

zaświadczenie o zatrudnieniu 
(wykonywaniu pracy na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej) lub 
zaświadczenie uczelni, wydane 
nie wcześniej niż miesiąc przed 
złożeniem wniosku 
 

20 – w przypadku 
obojga rodziców/ 
prawnych opiekunów 
10- w przypadku 
jednego z rodziców/ 
prawnych opiekunów 

3. 

rodzeństwo dziecka 
kontynuującego 
wychowanie przedszkolne 
w przedszkolu pierwszego 
wyboru 

oświadczenie 
rodziców/prawnych opiekunów 
o uczęszczaniu drugiego 
dziecka do przedszkola 
pierwszego wyboru 

10 

4. 

dzieci posiadające 
orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego 
(kryterium dotyczy tylko 
Miejskiego Przedszkola nr 
2 im. Juliana Tuwima w 
Aleksandrowie Łódzkim 

orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego 
dziecka 

10 

5. dochód na osobę w 
rodzinie dziecka 

oświadczenie o wysokości 
dochodu na osobę w rodzinie, 
liczbie osób w rodzinie oraz 
wysokości dochodu w rodzinie 
będącej podstawą obliczenia 
wysokości dochodu na osobę w 
rodzinie dziecka 

Od 0 do 1, przy 
czym:  
− 1 pkt. – w 
przypadku dochodu 
niższego lub 
równego 100% 
kwoty, o której 
mowa w art. 5 ust. 1 
ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. o 
świadczeniach 
rodzinnych (t.j. Dz. 
U. z 2020 r. poz. 111 
z późn. zm.) 
− poniżej 1 pkt. w 
ujęciu dziesiętnym - 
w przypadku 
dochodu w 
wysokości 
przekraczającej 
100% kwoty, o 
której mowa w art. 5 
ust. 1 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach 
rodzinnych (t.j. Dz. 
U. z 2020 r. poz. 111 
z późn. zm.) – liczbę 
punktów oblicza się 
dzieląc tę kwotę 
przez dochód na 
osobę w rodzinie 
dziecka. 

§ 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 
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sport

Z pasji do sportu…

Michał Kiński

Uczennice SP nr 
1 powtórzyły sukces 
z ubiegłego roku zdo-
bywając wicemistrzo-
stwo województwa 
łódzkiego Igrzysk 
Dzieci.

Niesamowite Basket-
ki pod wodzą opieku-
na, trenerki Agnieszki 
Różyckiej-Zdobysz roz-
poczęły udział w fi nale 

wojewódzkim, który 
się odbył w Sieradzu, 
od meczu z reprezen-
tacją z Wielunia SP 4. 
Bezapelacyjnie lepsze 
okazały się aleksan-
drowianki, które wy-
grały wynikiem 54:5. 
Po chwili odpoczynku 
rozpoczęto spotkanie 
z najlepszymi łodzian-
kami z SP 11 i zawod-

niczki naszej szkoły od-
niosły zwycięstwo. 

Wygrana z reprezen-
tacją Łodzi dała udział 
w wielkim fi nale woje-
wódzkim. Spotkaliśmy 
się z najlepszą szkołą 
podstawową z Bełchato-
wa SP 13, która wygrywa 
fi nał, a aleksandrowianki 
po raz drugi z rzędu zaję-
ły drugie miejsce w woje-
wództwie łódzkim.

Przypomnijmy, że na 
co dzień aleksandrow-
skie koszykarki trenują 
pod okiem sztabów tre-
nerskich, realizujących 
Program SMOK: Kacper 
Nowowiejski, Michał 
Zalewski, Natalia Bed-
narek, Program KOSSM 
Dariusz Raczyński oraz 
Karol Stańczyk.

Budo 2011 Aleksandrów 
Łódzki — pod taką nazwą już 
w marcu zobaczymy drużynę 
rugby grającą w najlepszej 
polskiej lidze i walczącą o mi-
strzostwo Polski. Prezentacja 
zespołu odbyła się 9 lutego 
w Młodzieżowym Domu Kul-
tury w Aleksandrowie.

— Przygotowania są bar-
dzo ciężkie, ale jesteśmy do 
tego przyzwyczajeni. W czo-
łówce gramy od dziesięciu lat 
i wierzymy, że forma będzie 
wysoka — powiedział Piotr 
Karpiński, kapitan Budo 2011 
Aleksandrów Łódzki.

Nie tak dawno informo-
waliśmy, że łódzka drużyna 
przeniosła się do Aleksan-
drowa i będzie rozgrywać 
mecze na obiekcie Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekre-
acji. Podczas prezentacji 

drużyny była okazja, by bliżej 
poznać klub.

— Nie do końca nam się 
układała współpraca z Łodzią, 
cieszymy się, że Aleksandrów 
Łódzki z radością przyjął nasz 
zespół — dodaje Mirosław Żó-
rawski, dyrektor BUDO 2011.

Aleksandrowski samo-
rząd już od dawna prowadził 
rozmowy z wówczas jeszcze 
łódzką drużyną, która bardzo 
chciała przenieść swój dom 
do Aleksandrowa. 

— Wiele najpotężniejszych 
ośrodków rugby na świecie 
znajduje się w małych miejsco-
wościach. Myślę, że Aleksan-
drów może stać się doskonałym 
domem — zaznaczył burmistrz 
Jacek Lipiński.

Podczas prezentacji klubu 
widzowie mogli obejrzeć fi lm 
poświęcony drużynie rugby, 

pokazujący pasję do sportu 
i drogę po mistrzostwo. Wła-
śnie po ten tytuł zmierzać bę-
dzie Budo 2011 Aleksandrów 
Łódzki. Mieszkańcy Aleksan-
drowa już od marca będą mo-
gli pokochać nową dyscyplinę 
sportu. Podczas meczów bę-
dzie również możliwość pozna-
nia wszystkich przepisów gry.

— Budo ma również plany 
budowania zespołu olimpij-
skiego, być może w niedale-
kiej przyszłości zobaczymy 
naszych zawodników na igrzy-
skach. Obecnie zależy nam na 
promocji tej dyscypliny oraz 
wygraniu mistrzostwa Polski 
— dodał Jacek Lipiński.

Budo 2011 Aleksandrów 
Łódzki prowadzi różne kampa-
nie marketingowe, a wszystko 
po to, by przybliżyć mieszkań-
com tę dyscyplinę sportu.

— Przed naszym pierw-
szym meczem planujemy 
trening pokazowy. Kibicom 
wytłumaczymy zasady rug-
by i zaprosimy na wspólnego 
grilla z zawodnikami. My je-
steśmy na co dzień normal-
nymi ludźmi, tylko podczas 
meczów stajemy się bestiami, 

bohaterami wydarzeń spor-
towych — zaznacza z uśmie-
chem Mirosław Żórawski.

Aleksandrów Łódzki do-
czekał się kolejnej dyscypli-
ny drużynowej, a mieszkańcy 
mają okazję zaprzyjaźnić się 
z drużyną mającą wspaniałe 
tradycje. (Michał Kiński)

Podczas 67. Halowych Mistrzostw 
Polski w Lekkiej Atletyce w Toruniu, 
Jakub Bracki reprezentujący MKS 
Aleksandrów wywalczył srebrny me-
dal w trójskoku z nowym rekordem 
życiowym 15.69 m. Jest to wynik kwa-
lifi kujący sportowca do złotego me-
dalu w kategorii do lat 23. Trenerem 
zawodnika jest Paweł Zdrajkowski.

W dniach 10-12 lutego w Rzeszowie 
odbyły się Halowe Mistrzostwa Pol-
ski U18 i U20. Województwo Łódzkie 

w klasyfi kacji generalnej uplasowało 
się na bardzo dobrym 6. miejscu zdo-
bywając 16 medali. 

Pozycje medalowe MKS Aleksan-
drów: złoty medal — Antonina Maj-
chrzak - skok w dal U18 – wynik 5,54 
m (trener Paweł Zdrajkowski), srebr-
ne medale: Mikołaj Gajda - pchnięcie 
kulą U18 – wynik 16.86 m (trener 
Artur Belter), Michał Boczkowski-Le-
siak - skok wzwyż U18 wynik – 198 cm 
(trener Paweł Zdrajkowski). 

Wicemistrzynie

Rugby w Aleksandrowie Łódzkim

Srebro w trójskoku

Informacje i bilety na stronie www.aleksandrow-lodzki.pl

Zaprasza Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Jacek Lipiński
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