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Czytaj na str. 5

Koszmar kierowców wkrótce zniknie.
Koniec z korkami przed przejazdem kolejowym
w Bedoniu! Rusza budowa tunelu.

Wielkie Wielkie 
wietrzeniewietrzenie
w Andrespoliiw Andrespolii

Czytaj na str. 7

Duże zmiany w IV-ligowej Andrespolii 
Wiśniowa Góra. Trener zmienia co najmniej
7 zawodników w drużynie

Temat miesiąca 

Czytaj na str. 6

Jak zbudować robota?
I czy może dokonać tego samodzielnie uczeń 
szkoły podstawowej? 

FerieFerie
pełne wrażeń pełne wrażeń 

Rozpoczynający się rok przyniesie mieszkańcom gminy do-
bre wiadomości: będzie się żyło bezpieczniej i wygodniej. Ale 
żeby bardziej docenić dobrodziejstwa planowanych inwesty-
cji, przyjdzie się nam trochę podenerwować na rozkopane ulice 
i utrudniony przejazd między Andrespolem a Bedoniem. Jedno 
jest pewne: kwota zaplanowana w 2022 roku na inwestycje jest 
największa w historii gminy. 

Wczesną wiosną, pod koniec pierwszego kwartału rozpoczną 
się prace związane z budową wymarzonego przez mieszkańców 
gminy tunelu pod przejazdem kolejowym w Bedoniu. Ruch samo-
chodów zostanie tam całkowicie wykluczony. Całość inwestycji 
pochłonie blisko 40 mln zł, w tym ponad 4,7 mln zł dotacji celo-
wej z Powiatu Łódzkiego-Wschodniego na dofinansowanie bezko-
lizyjnego skrzyżowania torów kolejowych i drogi. (O szczegółach 
piszemy na stronie 5).

Pieszych i rodziców młodszych dzieci z pewnością ucieszy 
fakt, że na ulicach będzie bezpieczniej. Zbudowane zostaną bo-
wiem dobrze oznakowane przejścia przez jezdnię. Uda się je wy-
konać dzięki kwocie 943 tys. zł przyznanej z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. Nowe „zebry” pojawią się w obrębie skrzyżowań 
ulic: Brzezińska – Turystyczna - Źródlana oraz ulic Brzezińskiej 
i Sienkiewicza w Andrespolu. Z kolei nakładem 376 tys. zł powsta-

ną przejścia w obrębie skrzyżowań ulic Główna-Ogrodowa w Be-
doniu Przykościelnym oraz ul. Mostowej w Bedoniu Wsi.

Są też dobre wieści dla mieszkańców Justynowa, Janówki, 
Bedonia Wsi, Wiśniowej Góry i Stróży. Nie będą się już musieli 
denerwować przepełnionym szambem. Dzięki prawie 10 mln zł, 
które gmina otrzymała z  tytułu „Polskiego Ładu” zostanie dokoń-
czona budowa kanalizacyjnej w Wiśniowej Górze, sieć zostanie 
pociągnięta do Stróży, w której powstanie też przepompownia od-
prowadzanych ścieków.

Zostanie też dokończona budowa kanalizacji w Bedoniu Wsi. 
Rurociąg odprowadzający ścieki powstanie po obu stronach torów 
w Justynowie, a także części Janówki.

Więcej o finansach gminy Andrespol w 2022 roku
czytaj na str. 3

BędzieBędzie
wygodniejwygodniej
i bezpiecznieji bezpieczniej

BudowaBudowa
tunelutunelu
zaczyna sięzaczyna się
odod
kwietniakwietnia
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URZĄD GMINY ANDRESPOL
95-020 Andrespol, ul. Rokicińska 126
tel./faks: 42 213 24 40

POLICJA - POSTERUNEK ANDRESPOL 
tel. 42 213 20 07

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
tel. 42 213 24 57, 535 526 367

GMINNA PRZYCHODNIA ZDROWIA 
tel. 42 213 23 62

APTEKI:
■  Na Skrzyżowaniu – Andrespol, 
    Rokicińska 124, tel. 42 213 40 97
■  Apteka Najlepsza dla Ciebie – Andrespol,  
    Rokicińska 125 D, lok. D-1, 
    tel. 42 647 00 51
    Apteka prowadzi zbiórkę leków
    przeterminowanych
■  Apteka Sieciowa – Andrespol, 
    Rokicińska 146, 42 307 02 50
■  Dbam o Zdrowie – Andrespol, 
    Projektowana 16, tel. 42 213 22 33
■  Farm-Med – Justynów, Łódzka 37, 
    tel. 42 236 23 31

„Apteka Sieciowa” w Andrespolu przy 
ul. Rokicińskiej 146 w dni powszednie jak 
i w święta pracuje przez całą dobę.

Ważne telefony Ważne telefony 

Dzień dobry
Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy 

wszystko ma swój początek i koniec. Nazywam 
się Anna Kulik. Będę dla Państwa przygotowy-
wać miesięcznik „W centrum Polski”. Postaram 
się dostarczać pożytecznych, ważnych dla gmi-
ny Andrespol i mieszkańców wiadomości. Na 
łamach naszego miesięcznika znajdzie się także 
miejsce na informacje zabawne, ciekawe i po-
uczające. Z radością poznam bliżej Państwa i to 
dla Was ważne. Czekam na wiadomości i uwagi 
od Państwa. Jednocześnie dziękuję Panu Redak-
torowi Krzysztofowi Spychalskiemu za ogrom-
ny trud, jaki włożył w tworzenie miesięcznika 
Zapraszam do kontaktu! Oddaję do dyspozycji 
skrzynkę pocztową, poprzez którą możemy się 
komunikować: wcentrumpolski@andrespol.pl 

Nowy sprzęt dla druhów
z OSP Andrespol

Druhowie OSP KSRG Andrespol otrzymali 
50 tys. złotych dofinansowania na zakup sprzę-
tu i wyposażenia z Funduszu Sprawiedliwości, 
którego dysponentem jest Zbigniew Ziobro, 
minister sprawiedliwości. Podczas uroczystego 
spotkania w Urzędzie Gminy Andrespol sprzęt, 
specjalistyczną odzież i obuwie ochronne prze-
kazał strażakom wicewojewoda łódzki Piotr 
Cieplucha. 

Rok 2021 był dużym wyzwaniem dla jed-
nostki OSP w Andrespolu. Strażacy wyjeżdżali 
łącznie 158 razu do pożarów, wypadków drogo-
wych, wiatrołomów oraz do pomocy Zespołom 
Ratownictwa Medycznego. W ubiegłym roku 
do oddziału wstąpiło 5 nowych druhów, którzy 
ukończyli podstawowy kurs dla Strażaków-Ra-
towników.

Warsztaty dla niepełnosprawnych
Przebudowa pawilonu administracyjno-biurowego, w którym wkrótce rozpoczną działalność 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wiśniowej Górze została zakończona w ostatnich dniach 2021 roku. 
Właśnie rozpoczęło się wyposażanie budynku. Będzie z niego  mogło korzystać 20 osób z po-

wiatu łódzkiego wschodniego. Chodzi o niepełnosprawnych mających wskazanie do terapii zaję-
ciowej. Jeśli będzie potrzeba, będą dowożeni do placówki. Zajęcia będą się odbywać w godz. 7.00 – 
16.00. Podopieczni będą z nich 
mogli korzystać bez limitu. 

Nowo oddany budynek  wi-
zytowali m.in. Piotr Cieplucha, 
wicewojewoda łódzki i Andrzej 
Opala, starosta powiatu łódzkie-
go wschodniego.

Uczestnicy spotkania obej-
rzeli pracownie: kulinarną, 
umiejętności życia codziennego 
i higieny, komputerowo – in-
troligatorską oraz arteterapii 
z ogrodniczą, a także zapoznali 
się z planami działalności i roz-
woju placówki

Hej kolęda, kolęda

Zespół Pieśni Ludowej "Okaryna" wystąpił z pięknym i bardzo nastrojowym repertuarem kolęd 
i pastorałek w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Justynowie. Tradycyjnie wszystkie miejsca 
na widowni były zajęte. Przepiękną pastorałkę „Bosy pastuszek” wykonał najmłodszy członek ze-
społu, uczeń szkoły muzycznej Marcin Frątczkowski.

Super radiowóz
dla gminy Andrespol
Na drogi powiatu łódzkiego wschod-

niego wyjadą dwa nowe oznakowane radio-
wozy. Szczególnie będą użytkowane przez 
policjantów z Posterunku Policji w Andre-
spolu i z Komisariatu Policji w Tuszynie. 

Radiowóz marki kia będzie pomagał 
policjantom w zapewnieniu bezpieczeń-
stwa na terenie gminy Andrespol. Zakup 
pojazdu był możliwy dzięki wsparciu władz 
samorządowych z gminy Andrespol, które 
wyłożyły połowę kwoty za pojazd. Pozo-
stała część pieniędzy pochodzi z Komendy 
Głównej Policji. Pojazdy zostały przekaza-
ne do użytku 10 stycznia 2022 roku przed 
Posterunkiem Policji w Andrespolu w obec-
ności komendanta powiatowego inspektora 
Marka Wojtczaka.

TAXI 
Andrespol
796 796 066

Dodatek osłonowy 
złagodzi podwyżki 
cen energii

Od 4 stycznia można składać wnioski o przy-
znanie dodatku osłonowego. Jest to kluczowy 
element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma 
wyrównać rosnące ceny energii, gazu i żywności. 
W Andrespolu wnioski należy składać w Ośrodku 
Pomocy Społecznej (ul. Rokicińska 125).

Dodatek osłonowy to jednorazowe świad-
czenie, którego wysokość zależna jest od ilo-
ści osób w gospodarstwie domowym. Rodzina 
może też otrzymać dodatek w wyższej kwocie, 
jeśli swój dom lub mieszkanie ogrzewa węglem.

Wysokość dodatku wynosi rocznie:
* 400 zł dla gospodarstwa domowego jed-

noosobowego;
* 600 zł dla gospodarstwa domowego skła-

dającego się z 2 do 3 osób;
* 850 zł dla gospodarstwa domowego skła-

dającego się z 4 do 5 osób;
* 1150 zł dla gospodarstwa domowego skła-

dającego się z co najmniej 6 osób.
Prawo do dodatku osłonowego mają nie tyl-

ko rodziny mieszkające we własnych lokalach. 
O przyznane pieniędzy mogą się także ubiegać 
osoby w nieformalnych związkach tworzące 

gospodarstwo domowe, jak również  najemcy 
cudzych mieszkań.

Wyższy dodatek przysługuje gospodar-
stwom domowym, gdzie głównym źródłem 
ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe. Ale tyl-
ko, kiedy źródło ciepła jest wpisane do central-
nej ewidencji emisyjności budynków.

Jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego 
dochodu na osobę przekracza (2100 zł w gospo-
darstwie domowym jednoosobowym lub 1500 zł 
w gospodarstwie domowym wieloosobowym), 
dodatek obowiązuje tzw. zasada złotówka za 
złotówkę. Oznacza to, że wypłaca się dodatek 
w wysokości różnicy między kwotą dodatku 
osłonowego a kwotą, o którą został przekroczo-
ny przeciętny miesięczny dochód na osobę. I tu 
- uwaga, w przypadku, gdy wysokość dodatku 
osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, 
jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

W przypadku osób, które złożą wniosek do 
31 stycznia 2022 r. (a także w okresie od 1 lute-
go do 31 lipca) dochód będzie liczony za 2020 
rok.  Osoby, które złożą wniosek w okresie od 1 
sierpnia do 31 października 2022 r. ich dochód 
będzie liczony za 2021 rok.

Trzeba podkreślić, że zasiłki rodzinny oraz 
pielęgnacyjny nie wliczają się do dochodu.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę do-
datku osłonowego dla gospodarstwa domowego 

wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba,  
dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, 
który złożył taki wniosek jako pierwszy. Przy-
jęto też, że jedna osoba może wchodzić w skład 
tylko jednego gospodarstwa domowego. Waż-
ne jest faktyczne miejsce zamieszkania, wobec 
czego jedna osoba nie można kilkukrotnie skła-
dać wniosku, podając różne adresy zamieszka-
nia lub nieruchomości, które są jej własnością.

Wniosek  składa się w gminie właściwej ze 
względu na miejsce zamieszkania. 

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospo-
darstwa domowego są: koza, kocioł na paliwo 
stałe, kominek, piec kaflowy, ogrzewacz po-
wietrza lub kuchnia węglowa na paliwo stałe, 
zasilane węglem lub paliwami węglopochod-
nymi - można otrzymać podwyższony dodatek 
osłonowy. Trzeba spełnić jeden warunek. Źródło 
ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewi-
dencji emisyjności budynków.

Wysokość podwyższonego dodatku osłono-
wego rocznie wynosi wówczas:

500 zł dla gospodarstwa domowego jedno-
osobowego;

750 zł dla gospodarstwa domowego składa-
jącego się z 2 do 3 osób;

1062,50 zł dla gospodarstwa domowego 
składającego się z 4 do 5 osób;

1437,50 zł dla gospodarstwa domowego 
składającego się z co najmniej 6 osób.

Zaproponowane dodatki osłonowe nie będą 
objęte podatkiem dochodowym, ani nie będą 
podlegały egzekucji.

Z prac samorząduZ prac samorządu
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Rozpoczęty hukiem fajerwerków 2022 rok 
będzie czasem realizacji inwestycji tyle potrzeb-
nych, ile koniecznych. Nie należy spodziewać się 
szaleństwa zakupów, a raczej rozsądnej i dobrze 
skalkulowanej kontynuacji rozpoczętych wcze-
śniej inwestycji. Warto tu wspomnieć, że od kilku 
lat nieprzerwanie rosną na nie wydatki.

Dochody bieżące zaplanowane na 2022 rok 
wynoszą ponad 62,5 mln zł. W kategorii wpły-
wów z podatków i opłat lokalnych najpoważ-
niejszą pozycją jest podatek od nieruchomości 
szacowany na 6,1 mln zł. Z tytułu udziału gmi-
ny w podatku dochodowym od osób fizycznych 
Gmina Andrespol otrzyma ponad 18,5 mln zł, zaś 
w ramach subwencji oświatowej - 15,5 mln zł.

500+ i nowe komputery dla szkół
Ponad 10 mln zł dotacji celowej gmina do-

stanie na realizację zadań z zakresu administra-
cji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom 
ustawami. Wśród nich będzie m.in. 9,9 mln zł 
na pomoc społeczną i rodzinę, w tym 6,6 mln zł 
na wypłaty z tytułu Programu 500+. Ponadto na 
realizację zadań własnych w zakresie pomocy 
społecznej Gmina Andrespol otrzyma z budżetu 
państwa 595 tys. zł.

Z Europejskiego Funduszu Społecznego 
gmina otrzyma 278 tys. zł na realizację projektu 
„Szkoła kompetentna cyfrowo”. Dzięki temu uda 
się doposażyć szkoły w sprzęt komputerowy i roz-
budować zaplecze techniczne sieci internetowej.

Aż 7 mln zł to środki przyznane Gminie An-
drespol z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych. Gmina otrzymała ponad 11,2 mln zł, z cze-
go ponad 2,5 mln zł zostało wykorzystane w 2020 
r., zaś 1,6 mln zł wprowadzono do budżetu gminy 
w 2021 r.
• Milion złotych na dofinansowanie budowy 

pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z za-
daszeniem.

Całkiem dobre pieniądze, bo aż 5,2 mln zł, 
to planowane dochody gminy z opłat za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi. Natomiast z  
„kapslowego”, czyli opłat za zezwolenia na sprze-
daż napojów alkoholowych do budżetu gminy 
wpłynie 320 tys. zł. 

Dochody wyższe niż wydatki
Jak czytamy w uzasadnieniu do budżetu Gmi-

ny Andrespol na 2022 rok -  „plan dochodów bieżą-
cych wynosi 62 550 677,06 zł i jest większy od pla-
nu wydatków bieżących o kwotę 5 228 955,57 zł”.

Dochody majątkowe stanowią kwotę 
25 483 517,14 zł. Obejmują m.in.:
• Dotację celową z Powiatu Łódzkiego-Wschod-

niego na dofinansowanie inwestycji „Budowa 
skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami ko-
lejowymi nr 25 i 17 w ciągu ul. Brzezińskiej 
w Andrespolu” (ponad 4,7 mln zł), czyli długo 
oczekiwanego przez mieszkańców gminy tune-
lu pod przejazdem kolejowym w Bedoniu.

• Ponad 943 tys. zł przyznane z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań 
związanych z budową przejść dla pieszych 
w obrębie skrzyżowań ulic Brzezińska-Tury-
styczna-Źródlana oraz ulic Brzezińska i Sien-
kiewicza, a także 376 tys. zł na budowę przejść 
w obrębie skrzyżowań ulic Główna-Ogrodowa 
w Bedoniu Przykościelnym oraz ul. Mostowej 
w Bedoniu Wsi.

Wspomniane wcześniej 7 mln zł z Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych zostanie prze-
znaczone na:
• Ponad 1,5 mln zł dotacji celowej na zadanie: 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Bedoń Przykościelny”. Warto wspomnieć, że do 
końca inwestycji zostało zaledwie 20 proc. prac.

• 1,38 mln zł dotacji na dofinansowania zadania 
„OZE w Gminie Andrespol” (odnawialne źró-

dła energii). Będą to dopłaty do fotowoltaiki dla 
140 gospodarstw w gminie.

Z tytułu „Polskiego Ładu”, gmina Andrespol 
pozyskała 9 994,00 mln zł. Z tego 8 mln zł jest 
zapisane do wykorzystania w 2022 roku, a ostat-
ni milion – do spożytkowania w 2023 r. Pienią-
dze mają zostać wykorzystane na dokończenie 
budowy kanalizacji w Wiśniowej Górze, a także 
przeciągnięcie sieci i budowę przepompowni 
w Stróży.

Uda się za nie dokończyć kanalizację w Be-
doniu Wsi oraz wybudować ją po obu stronach to-
rów w Justynowie i w części Janówki – która ma 
już opracowaną dokumentację techniczną.

Wydatki na pensje i Wisienkę
W budżecie Gminy Andrespol na 2022 rok 

wydatki ogółem zaplanowano na kwotę ponad 97 
mln zł, z czego 57 mln zł to wydatki bieżące, 40 
mln zł - wydatki majątkowe.

Ponad 6 mln zł wyda Gmina Andrespol na do-
tacje na zadania bieżące dla podmiotów należących 
i nienależących do sektora finansów publicznych. 
Ponad 25 mln zł (25,68 proc. wydatków ogółem) 
wynieść mają wydatki bieżące na oświatę i wy-
chowanie. W tej kwocie mieści się 16 837 mln 
zł na wynagrodzenia dla pracowników oświaty, 
z tego ponad 13 mln zł -  na pensje dla nauczycieli. 

Na realizację projektu Centrum Usług Śro-
dowiskowych „Wisienka” przeznaczone zostanie 
944 tys. zł. 

Wydatki na administracje publiczną zaplano-
wano na kwotę nieco ponad 6 mln zł (6,31 proc. 
wydatków ogółem), z czego: 
• 260 tys. zł przeznaczone zostanie na funkcjono-

wanie Rady Gminy, 
• 4,6 mln zł to planowane wydatki Urzędu Gmi-

ny. 
• W budżecie zaplanowano także 141 tys. zł na 

działalność 10 Rad Sołeckich.
• 774 tys. zł ma kosztować funkcjonowanie Cen-

trum Usług Wspólnych.
Na gospodarkę komunalną i ochronę środo-

wiska w budżecie zaplanowano 8,7 mln zł. Z tego:  
• 5,7 mln zł to wydatki związane z gospodarką 

odpadami komunalnymi.
• Niespełna 1,5 mln zł wyniesie dotacja przed-

miotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Wiśniowej Górze, 

• 1,1 mln zł ma kosztować oświetlenie ulic, pla-
ców i dróg (zakup energii i konserwacja urzą-
dzeń), 

• 265 tys. zł zaplanowano na odławianie i opłaty 
za umieszczenie bezdomnych zwierząt w hotelu.

Stypendyści dostaną wsparcie
Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dzie-

dzictwa narodowego to kwota zapisana w budże-
cie na 738 tys. zł:
• 398 tys. zł to kwota dotacji podmiotowej dla 

Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Gó-
rze, 

• 330 tys. zł - dotacja dla Biblioteki, 
• 10 tys. zł zaplanowano jako dotacje celowe dla 

organizacji spoza sektora finansów publicz-
nych.

• Wydatki zaplanowane wydatki na kulturę fi-
zyczną wynoszą 459 tys. zł. Z czego: 

• 54 tys. zł kosztować ma utrzymanie boiska 
„Orlik”, 

• 2,2 mln zł gmina dopłaci do komunikacji lokanej, 
• 2 mln zł wyniesie dopłata do prywatnych 

przedszkoli,
• 25 tys. zł zarezerwowano na wypłaty dla sty-

pendystów sportowych, a 37 tys. zł na styped-
nia motywacyjne.

Wydatki majątkowe w projekcie budżetu 
Gminy Andrespol na 2022 rok wynoszą 40,3 mln 
zł i stanowią 41,33 proc. wydatków ogółem.

Budżet Gminy Andrespol Budżet Gminy Andrespol 
w 2022 rokuw 2022 roku

Rok inwestycji drogowych i sanitarnych

Kochane Babcie, drodzy Dziadkowie

Babcie i Dziadkowie obchodzący swoje święto 21 i 22 stycznia wkrótce mogą dostać 
prezent od rządu. Waloryzacja emerytur i rent może być w tym roku wyższa, niż początkowo 
zakładano.

W przyjętej przez Sejm ustawie budżetowej na 2022 r. przyjęto wskaźnik waloryzacji 
emerytur i rent w wysokości 104,89 proc. Minimalna emerytura ma wzrosnąć o 61,17 zł do 
1312,05 zł.

Niezależnie od decyzji rządu, pewne jest nasze Babcie i Dziadkowie są bezcenni. To oni 
kochali nas i rozpieszczali. Nieraz chronili przed spodziewaną karą od rodziców. Nauczyli 
tysiąca ważnych rzeczy, dzielili się swoją mądrością i obdarzali nas bezwarunkową miłością 
i czułością. My zaś broiliśmy bez opamiętania i płataliśmy im psikusy…

Zapraszamy Państwa do podzielenia się swoimi wspomnieniami o Babciach i Dziadkach. 
Piszcie na wcentrumpolski@andrespol.pl

Najciekawsze i najzabawniejsze opublikujemy na łamach „W centrum Polski”.
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Trwają prace przy wykończeniu nowego 
Posterunku Policji w Andrespolu, który znajdu-
je się u zbiegu ulic Brzezińskiej i Turystycznej. 
Koniec budowy i odbiór budynku przewidywa-
ny jest w pierwszym kwartale roku.

Budynek wyróżnia się oryginalnem kształ-
tem. Na opracowanie koncepcji architekto-
nicznej część pieniędzy dołożyły władze An-
drespola. Obecna siedziba Posterunku Policji 
w Andrespolu znajduje się na parterze budynku 
Urzędu Gminy przy ul. Rokicińskiej 126. Po-
mysł budowy nowego posterunku zrodził się 
w maju 2018 roku. 

Urząd Gminy w Andrespolu przekazał 
wówczas nieodpłatnie pra-
wa własności jednej z gmin-
nych działek, na której po-
licja z własnych pieniędzy 
postanowiła wybudować 
posterunek wraz z parkin-
giem i garażami. W pierw-
szej połowie czerwca 2018 
roku przedstawiciele ko-
luszkowskiej komendy - za 
pośrednictwem Komendy 
Wojewódzkiej Policji wy-
stąpiła do komendy głównej 
o włączenie projektu do po-

licyjnego, ogólnopolskiego programu budowy 
posterunków na terenach wiejskich i o akcep-
tację wybranej lokalizacji. Już kilka miesięcy 
później między gminą a policją doszło do pod-
pisania stosownej umowy. 

Nowy posterunek policji będzie funkcjono-
wał na dwie zmiany. Władze Andrespola będą 
wnioskować do Policji o zwiększenie liczby 
funkcjonariuszy, zatrudnionych w nowej siedzi-
bie. Nowy budynek Posterunku Policji w Andre-
spolu  to infrastruktura, która znacząco wpłynie 
na warunki i komfort policjantów i pracowni-
ków cywilnych, ale przede wszystkim przełoży 
się na jakość obsługi mieszkańców.

Chciała tylko sprzedać sukienkę,
straciła oszczędności

Do policjantów zgłosił się mieszkaniec gm. Andrespol, który zaalarmował o stracie z konta 
znacznej kwoty oszczędności. Powiązał to z faktem, że jego małżonka na jednym z portali chciała 
sprzedać sukienkę. Przeczucie go nie myliło.

Policjanci szybko ustalili, że z żoną zgłaszającego skontaktował się oszust podszywający się pod 
osobę zainteresowaną kupnem wystawianej sukni. Udając potencjalnego klienta zaoferował zapłatę 
wysyłając specjalny link – w którym należało podać login i hasło do własnego konta bankowego. 
W ten sposób doszło do utraty danych poufnych, które posłużyły do przechwycenia oszczędności.

Inne ze zgłoszeń dotyczyło utraty wysokiej kwoty, poprzez inwestycję w kryptowaluty Bitcoin. 
Oszuści wykorzystując fałszywe serwisy internetowe, podszyli się pod pośredników i zaoferowa-
li ułatwienia w inwestowaniu. Przestępcy nakłonili poszkodowanego mężczyznę do przekazania 
pieniędzy, obiecując wysokie i szybkie zyski bez ryzyka. Przez kilka miesięcy oszuści obiecywali 
mu pomoc przy inwestowaniu. Po wypełnieniu formularza kontaktowego, z ofiarą oszustwa skon-
taktował się podstawiony konsultant, który wyjaśnił, jak działa strona i jak w szybki sposób moż-
na zarobić. Poszkodowany mężczyzna postępując zgodnie ze wskazówkami oszusta zainstalował 
programy, za pomocą których oszuści przejęli kontrolę nad jego bankowością elektroniczną. Osta-
tecznie zamiast zysków, przestępcy zaciągnęli na konto pokrzywdzonego pożyczki na kilkadziesiąt 
tysięcy złotych.

Policjanci ostrzegają przed aktywowaniem nieznanych linków, czy instalowaniem aplikacji, 
które pozwolą przestępcom na przejęcie kontroli nad kontami bankowymi. Apelują też, by korzysta-
jąc z obecnych technologii stale pamiętać o zasadach bezpieczeństwa w sieci i zapewniać ochronę 
swoich danych oraz za każdym razem weryfikować tożsamość osób, które kontaktują się z proś-
bą o pieniądze czy inne dane. Każde zdarzenie lub próbę wyłudzenia należy niezwłocznie zgłosić 
w najbliższej jednostce Policji lub pod numerem tel. 112.

Wkrótce otwarcie
nowego posterunku policji

Kierowcy! Noga z gazu!
Od 1 stycznia 2022 r. wzrosły stawki mandatów za przekroczenie dopuszczalnej prędko-
ści. Już pierwszego dnia obowiązywania nowych przepisów, policjanci z grupy „SPEED” 
ukarali mandatami w kwocie 1500 i 2000 zł kilkanaście osób. Rekordzista, który jechał 
na terenie zabudowanym około 160 km/h, dostał mandat w wysokości 2500 zł oraz stracił 
prawo jazdy.

Jak wyglądają nowe stawki mandatów za przekroczenie prędkości?
• do 10 km/h – 50 zł
• 11-15 km/h – 100 zł
• 16-20 km/h – 200 zł
• 21-25 km/h – 300 zł
• 26-30 km/h – 400 zł
• 31-40 km/h – 800 zł

(1600 zł przy ponownym popełnieniu tego samego wykroczenia, tzw. recydywy);
• 41-50 km/h – 1000 zł

(2000 zł przy ponownym popełnieniu tego samego wykroczenia, tzw. recydywy)
• 51-60 km/h – 1500 zł

(3000 zł przy ponownym popełnieniu tego samego wykroczenia, tzw. recydywy);
• 61-70 km/h – 2000 zł

(4000 zł przy ponownym popełnieniu tego samego wykroczenia, tzw. recydywy);
• ponad 70 km/h – 2500 zł

(5000 zł przy ponownym popełnieniu tego samego wykroczenia, tzw. recydywy).

Maksymalna liczba punktów karnych. 
Obecnie za jedno wykroczenie kierowca może dostać maksymalnie 10 punktów karnych, 
ale od  września 2022 r. ta liczba wzrośnie do 15. 
Maksymalny limit punktów karnych, po którego przekroczeniu można stracić prawo jazdy 
nadal będzie wynosił 20 punktów dla osób, które mają uprawnienia do prowadzenia pojazdu 
krócej niż rok, a 24 punkty - dla pozostałych kierowców. Jednak od września 2022 r. punkty 
karne będą kasować się po upływie 2 lat, a nie roku jak dotychczas.

A za co można otrzymać 15 punktów karnych.
• wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi;
• omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, ale zatrzymał się w celu ustąpienia 

pieszym;
• nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, 

pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża;
• nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na 

nie wchodzącemu;
• niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej;
• niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego, sprowadze-

nie katastrofy w ruchu lądowym,
• naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i tuż przed nimi;
• przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym;
• przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym;
• kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego;

Wzrost kar za brak OC 
W 2022 r. ubezpieczyciele dostaną dostęp do ewidencji punktów karnych właścicieli pojaz-
dów. W związku z tym stawki OC dla kierowców łamiących przepisy drogowe mogą wzro-
snąć. Ponadto wraz z podwyżką płacy minimalnej do 3010 zł brutto, w 2022 r. wzrosną rów-
nież kary za brak polisy OC. Nakłada je Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

Sąd będzie mógł ukarać kierowcę 30 tys. zł grzywny
Od stycznia 2022 r. gdy wniosek o ukaranie kierowcy zostanie skierowany do sądu, za 
złamanie przepisów drogowych może zostać ukarany maksymalną grzywną do 30 000 zł 
(obecnie 5000 zł). Taka kara ma grozić za najpoważniejsze przewinienia, m.in. jazda pod 
wpływem alkoholu lub środków odurzających czy bez ważnego prawa jazdy, niezatrzy-
manie się do kontroli drogowej, stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym, nieudzielenie 
pomocy ofierze wypadku, bądź niewskazanie sprawcy przestępstwa, gdy użyczyliśmy mu 
nasz samochód.

Maksymalna wysokość mandatu wzrośnie z 500 do 5000 zł
Od 1 stycznia 2022 r. maksymalna wysokość mandatu wzrośnie 10-krotnie – z 500 do 5000 
zł.  Poniżej minimalne stawki mandatów przy najczęstszych przewinieniach kierowców:



NUMER 1 (73) 
27 stycznia 2022 r.MIESIĘCZNIK GMINY ANDRESPOL

W CENTRUM POLSKIW CENTRUM POLSKIW CENTRUM POLSKIW CENTRUM POLSKI 5

Na przełomie marca i kwietnia rozpoczną się prace związa-
ne z budową tunelu pod przejazdem kolejowym przy ul. Brze-
zińskiej w Andrespolu. Przez pierwsze 1,5 miesiąca od rozpo-
częcia prac droga będzie otwarta dla pieszych, natomiast ruch 
samochodów zostanie tam wyłączony. Jedyną ulicą łączącą An-
drespol z Bedoniem będzie ul. Kościelna.

Umowa na budowę tunelu została podpisana 26 kwietnia 
2021 r. 

- W projektach Krajowego Programu Kolejowego, obejmu-
jących budowę bezkolizyjnych skrzyżowań kolejowo-drogo-
wych w całej Polsce, wykorzystujemy m.in. środki z progra-
mów UE. Inwestycje zwiększą poziom bezpieczeństwa na kolei 
oraz poprawią warunki życia mieszkańców – powiedział tuż po 
podpisaniu umowy na wykonanie tunelu  wiceminister infra-
struktury Andrzej Bittel.

Obecnie prace projektowa dobiegają końca, trwają też 
ostatnie uzgodnienia z instytucjami odpowiedzialnymi za sieć 
gazową, energetyczną i telekomunikacyjną. Rozpoczęcie prac 

będzie się wiązało z dużymi zmianami w rejonie tunelu. Część 
lasu po obu stronach torowiska zostanie przenaczona na par-
kingi, chodniki i infrastrukturę towarzyszącą. Roboty po stronie 
Andrespola będą prowadzone od pierwszej ogrodzonej posesji 
do torów, natomiast w Bedoniu rozpoczną się one od strony 
ulicy Mokrej. Z posesji znajdujących  się przy ul. Brzezińskiej 
zostanie „odkrojone” po sto metrów. Zostaną ona wykorzystane 
na budowę drogi dojazdowej do wspomnianych domów.

Wejście na perony zostanie tymczasowo przesunięte w kie-
runku Łodzi. Zostanie też znacznie ograniczona prędkość prze-
jeżdżających pociągów. Zmieni się oznakowanie dróg. Infor-
macja o objazdach zostanie umieszczona już w Jordanowie. 
Natomiast na skrzyżowaniu ul. Kościelnej i Rokicińskiej w An-
drespolu zostanie ustawiona tymczasowa sygnalizacja świetlna.

Przypomnijmy, w kwietniu 2021 r. Wójt gminy Andrespol 
i przedstawiciele PKP PLK podpisali umowę o budowie tunelu 
pod przejazdem kolejowym. Każdej doby przejeżdża tamtędy 
kilkaset pociągów. Inwestycja jest konieczna, bo pokonanie 

przejazdu kolejowego w Bedoniu Przykościelnym od wielu lat 
jest utrapieniem kierowców i pieszych. Nieustannie powstają 
tam korki aut oczekujących na otwarcie szlabanów.

Inwestycja była szacowana na 36 milionów złotych, z czego 
16 milionów złotych, to środki z Funduszu Dróg Samorządo-
wych oraz Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jednak już wiado-
mo, że na skutek inflacji koszt budowy tunelu i reszty nowej 
infrastruktury wzrośnie co najmniej o 10 procent.

Zadaniem wykonawcy będzie budowa tunelu dla ruchu ko-
łowego i umieszczonych nad nim szlaków dla czterech torów: 
linii Łódź Fabryczna – Koluszki oraz Łódź Kaliska – Dębica.   
Inwestycja obejmie budowę układu drogowego wraz z ciągiem 
pieszo-rowerowym.

W całym kraju w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa 
na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III” o war-
tości 312,5 mln zł planowana jest budowa 26 obiektów, w tym 
12 wiaduktów kolejowych, 11 wiaduktów drogowych, 2 przej-
ścia dla pieszych pod torami i 1 wiaduktu pieszo-rowerowego.

Budowa tunelu zaczyna się od kwietnia

Do końca czerwca jest czas na złożenie 
deklaracji dotyczących źródeł ciepła w bu-
dynkach. Obowiązek ten obejmuje właścicieli 
domów jednorodzinnych, lokali usługowych, 
a także zarządców bloków i instytucji.

Wyjątek stanowią najemcy mieszkań w bu-
dynkach wielorodzinnych, jeśli na własną rękę 
zainstalowali dodatkowe źródło ciepła w miesz-
kaniu, np. piec typu koza czy kominek. W tej 
sytuacji powinni sami je zarejestrować, albo 
poinformować o tym zarządcę, by ten uwzględ-
nił dodatkowe źródło w deklaracji dla całego 
budynku.

Spis ogrzewania jest obowiązkowy.  Nieło-
żenie deklaracji w terminie grozi grzywną do 5 
tys. zł. Jak tłumaczą urzędnicy, baza informacji 
na temat źródeł ciepła może służyć do informo-
wania mieszkańców o programach dotyczących 
wymiany pieców. Ogólnopolski rejestr pieców 
ma też pomóc w oszacowaniu liczby kotłów 
starego typu, które powinny być wymienione 
zgodnie z zapisem uchwał antysmogowych. 

Rejestr pieców jest pierwszą częścią Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków. Oprócz da-
nych o ogrzewaniu znajdą się m.in. informacje 
o budynkach, programach pomocowych z ja-
kich korzystali mieszkańcy i kontrolach komi-
niarskich.

Deklarację o źródłach ogrzewania można 
złożyć wypełniając odpowiedni formularz i do-
starczając go do gminy. Można też zrobić to 
drogą elektroniczną. 

W 2022 roku nastąpi zmiana w programie 
„Czyste Powietrze”. Mniej zamożni będą mogli 
liczyć nawet na 69 tys. zł dotacji na wymianę 
pieca i termomodernizację domu. Gmina An-
drespol prowadzi obecnie nabór wniosków  do 
programu osłonowego. Odbywa się to w każdy 
wtorek i środę na I piętrze budynku przychodni 
przy ul. Rokicińskiej 125. 

Obecnie program ,,Czyste Powietrze” roz-
różnia przyszłych beneficjentów, a także wy-
sokość dotacji - na dwie kategorie. Pierwsza to 
osoby, których roczny dochód nie przekracza 
100 tys. zł. Przewidziana jest dla nich dotacja do 
30 tys. zł. Druga część jest skierowana dla osób 
o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu do 
1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 
do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 
Dla tej grupy beneficjentów przewidziana jest 
wyższa dotacja, do 37 tys. zł. W 2022 roku po-
jawi się trzeci filar programu dla jeszcze mniej 
zamożnych. Osoby, których miesięczny dochód 
na członka w gospodarstwie wieloosobowym 
nie przekracza 900 zł oraz 1260 zł w przypad-
ku gospodarstw jednoosobowych będą mogły 
otrzymać do 90 proc. wsparcia. 

Uwaga
na wściekliznę!

Amatorzy spacerów na łonie przyro-
dy i właściciele zwierząt powinni mieć 
się na baczności. Na wschodniej grani-
cy województwa łódzkiego pojawiła się 
wścieklizna. Łódzkie służby weteryna-
ryjne apelują o ostrożność: obowiązkowo 
szczepić psy i koty, a także pod żadnym 
pozorem nie zbliżać się do dzikich zwie-
rząt, które nie uciekają, a wręcz przeciw-
nie – zachowują jak udomowione.

- Informacje o przypadkach wściekli-
zny otrzymywaliśmy w trzecim kwartale 
2021 roku. Dlatego w październiku i li-
stopadzie podjęliśmy decyzję o zrzucie 
szczepionki dla dziko żyjących zwierząt 
w trzech powiatach: rawskim, toma-
szowskim i opoczyńskim. 162 tys. da-
wek zostało zrzuconych na tereny leśne 
i pola. Chodziło o stworzenie naturalnej 
bariery między województwami łódzkim 
i mazowieckim. Na pewno cześć została 
podjęta – mówi Włodzimierz Skorupski, 
wojewódzki lekarz weterynarii w Łodzi

Dla bezpieczeństwa, właściciele za-
równo psów, jak i kotów powinni pod-
dać swoich podopiecznych szczepieniu 
przeciwko wściekliźnie. Dodatkowo 
psy warto zaczipować, by łatwo było je 
zidentyfikować w razie zaginięcia. Na 
spacery psy powinny wychodzić pod 
kontrolą właścicieli, najlepiej na lince 
lub smyczy. To dlatego, że zakażenie 
wścieklizną jest bardzo łatwe – wystar-
czy kontakt z krwią lub śliną zakażonego 
zwierzęcia. A nosicielami wścieklizny są 
najczęściej lisy, wilki, wiewiórki, sarny, 
a także szczury i myszy. 

Powiedz czym ogrzewasz dom,
albo płać 5 tys. złotych

Andrespol
ma wielkie serce
Metalowe serce na plastikowe nakręt-

ki podbijają serca chętnych do pomaga-
nia w wielu miastach. Teraz, wielkie wła-
sne serce ma także Andrespol. Odkąd je 
ustawiono, zapełniło się już 10 razy!

W pomaganie i recykling angażuje 
się coraz więcej ludzi.  Pojemniki na na-
krętki, to doskonały pomysł na zbieranie 
surowców wtórnych a przede wszystkim 
sposób na pomoc charytatywną. Dochód 
ze sprzedaży plastików przeznaczany jest 
na pomoc potrzebującym.

Nakrętka wykonana jest z czystego 
polimeru PET, to właśnie to tworzywo 
przyjmowane jest w skupach.  Średnia 
waga nakrętki to 4 gramy, na 1 kg potrze-
ba blisko 400 nakrętek. Jedno  serce na 
nakrętki pomieści ok. 100 kg sztucznego 
tworzywa. 

Obecnie całość dochodu ze sprzedaży 
odzyskanych plastików jest przeznaczona 
na realizację potrzeb dzieci znajdujących 
się pod opieką łódzkiego hospicjum. Nie 
ma jednak przeszkód, by zbierać nakrętki 
z myślą o pomocy dla mieszkańców gmi-
ny Andrespol.

312,5 mln zł  rząd przeznaczył na projekt „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”

ma kosztować
budowa tunelu

pod przejazdem
kolejowym 
w Bedoniu

około
40 mln. zł 
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Maja zaczyna mówić i raczkować Maja zaczyna mówić i raczkować 
Maja Kwiatkowska śmieje się radośnie na 

widok pluszowych zwierzaków, raczkuje, stoi 
trzymając się mebli i dużo mówi, choć - na 
razie - w sobie tylko znanym języku. Trudno 
uwierzyć, że rok temu była leżącym, mającym 
trudności z przełykaniem dzieckiem, u którego 
lekarze zdiagnozowali SMA1, czyli rdzeniowy 
zanik mięśni. Jej powrót do zdrowia był możli-
wy. Ale kosztował 9,5 mln zł…

Rodzina dziewczynki była zrozpaczona 
informacjami od lekarzy. Cały czas wspierali 
ich przyjaciele, sąsiedzi i znajomi. Narodowy 
Fundusz Zdrowia nie refunduje terapii dla cho-
rych na rdzeniowy zanik mięśni. Ktoś opisał 
historię Mai w Internecie. Wtedy ruszyła la-
wina pomocy. Rozpoczęła się zbiórka pienię-
dzy, a jednocześnie walka z czasem. Wszyscy 
wiedzieli, jak ważny jest każdy dzień, bo lek 
można podać zanim dziecko osiągnie 11 kilo-

gramów wagi. Później, w ocenie lekarzy, jest 
dużo skutków ubocznych i nikt nie chce już 
podawać leku chorym na SMA1.

Bezlitosna choroba szybko postępowała. 
Maja była wtedy dzieckiem leżącym. W domu 
Państwa Kwiatkowskich stale  bywali fizjote-
rapeuci. Ćwiczenia miały wzmocnić mięśnie, 
w tym te, które były odpowiedzialne za oddy-
chanie. 

Mieszkańcy gminy, a później wojewódz-
twa i kraju, poruszeni walką rodziców o zdro-
wie maleńkiej dziewczynki, spontanicznie 
włączali się do akcji zbierania pieniędzy na 
terapię genową, która jest jedyną szansą na le-
czenie dla dzieci ze zdiagnozowanym rdzenio-
wym zanikiem mięśni.

Na rzecz maleńkiej Mai zbierano pieniądze 
podczas pikników i festynów. W niemal każdym 
lokalnym sklepie stały puszki, do których moż-

na było wrzucać datki dla dziewczynki. Prowa-
dzono dziesiątki licytacji. Do akcji przyłączyli 
się m.in. aktorzy, piosenkarze, sportowcy, arty-
ści i kucharze, m.in. piosenkarka Lidia Kopania 
i . Arkadiusz Lindner, uczestnik Rajdu Dakar. 
Wreszcie się udało. Zebrano całą kwotę. 
W kwietniu ubiegłego roku Maja otrzymała 
lek. Jego podanie trwało godzinę. 

- Już 3 tygodnie po zastosowaniu terapii 
genowej widziałem zmiany na lepsze. Maja za-
częła ruszać rączkami i nóżkami - mówi Kamil 
Kwiatkowski, tata Mai.

Teraz Maja już samodzielnie podnosi 
główkę i siedzi. Trzymana za rączki zaczy-
na chodzić, potrafi stać trzymając się mebli. 
Ale wciąż potrzebna jest rehabilitacja, aby 
wzmocnić mięśnie małej dzielnej pacjentki. 
W pokoju rodzice zawiesili lustro, przy którym 
dziewczynka wykonuje wiele ćwiczeń. Ostat-

nio dostała od rodziców schodki z pianki, na 
które sama bardzo chętnie się wspina – co jest 
znakomitym ćwiczeniem. Maja uwielbia też 
zajęcia na basenie. Nie boi się wody, radośnie 
śmieje się i ćwiczy z rodzicami. Po wyjściu 
z pływalni natychmiast zapada w spokojny sen.

Dziewczynka jest radosna, nie krztusi się 
przy jedzeniu, nie musi jeść wyłącznie zmikso-
wanych posiłków. Ma rehabilitacje z fizjotera-
peutą  i logopedą. 

- Mówi już „mama”, „kicia”, potrafi też po-
wiedzieć „tata” ale nie chce – mówi pan Kamil, 
dumny tata Mai.

Państwo Anna i Kamil Kwiatkowscy, 
rodzice Mai pamiętają jak duże wsparcie 
otrzymali. Teraz starają się pomagać innym 
rodzicom dzieci z SMA1. Dzielą się wiedzą, 
doświadczeniem, pomagają nawiązywać kon-
takty. 

Udało się uzbierać

9 mln zł9 mln zł
na terapięna terapię

 genową genową
maleńkiej dziewczynki

chorej na SMA1

Uczniowie z niecierpliwością czekają na 
14 lutego, to właśnie tego dnia rozpoczną się 
ferie zimowe. Z myślą o dzieciach młodszych 
klas, którzy nie wyjadą na zimowy wypoczynek 
władze gminy i dyrektorzy szkół zorganizowali 
półkolonie. Będzie z nich mogło skorzystać aż 
156 uczniów.

Półkolonie organizują 3 placówki: Szkoła 
Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Wiśniowej 
Górze, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy 
z Oddziałami Przedszkolnymi w Justynowie 
i Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Paw-
ła II. Zajęcia będą się odbywać w 13 grupach 
(każda przyjmie 12 dzieci) od poniedziałku do 
piątku w godz. 9.00 – 14.00. Rodzice będą pła-
cić jedynie za ciepły posiłek, który każdego dnia 
otrzymają ich pociechy. Koszty wychowawców, 
animatorów prowadzących zajęcia i wycieczek 
zostaną opłacone z budżetu gminy.

Półkolonie będą się odbywać pod hasłem 
„Aktywnie i twórczo idziemy przez zimę”. Ich 
głównym celem będzie kształtowanie umiejęt-
ności i nawyków bezpiecznego spędzania cza-
su. Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach 
poświęconych ekologii, unikania uzależnień, 
poznają prawa dziecka. Dowiedzą się też, jak za-
chowywać się w trudnych sytuacjach. Zdecydo-
wanie najciekawszym panelem będą codzienne 
zajęcia z programowania i kodowania. Najmłod-
si będą się uczyć, jak stworzyć szyfr i wysłać 
z jego użyciem polecenie dla robota. Dostaną do 
dyspozycji tablety, roboty i klocki lego. Kulmi-

nacją będzie wizyta w pracowni robotyki, którą 
każda z grup odwiedzi podczas wycieczki do 
Łodzi.

Uczniowie będą też mieć zajęcia z kreatyw-
ności artystycznej oraz mnóstwo świetnej zaba-
wy na świeżym powietrzu. Będą uczestniczyć 
w grach z zachowaniem zasady fair play.

Wszystkie zajęcia w ramach półkolonii będą 
się odbywać w obowiązującym reżimie sanitar-
nym.

Niezależnie od zorganizowanych półkolonii, 
podczas ferii dzieci mogą się wybrać do łódz-
kiego zoo albo zanurzyć się w dżungli łódzkiej 
Palmiarni.

Ferie Ferie z robotami,z robotami,
zwiedzaniemzwiedzaniem
i śnieżnymi szaleństwamii śnieżnymi szaleństwami
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Trzej Królowie
szli z kijami do Nordic Walkingu

Ponad dwieście osób maszerowało w śnież-
ną niedzielę duktami lasu w Kraszewie. Wiele 
z nich miało na głowach korony. Wśród tłumu 
wyróżniali się Trzej Królowie niosący symbo-
liczne dary. Tegoroczna, VII już edycja Marszu 
Nordic Walking Trzech Króli w Kraszewie była 
wyjątkowo udana. Poza wymiarem rekreacyj-
nym, impreza miała charakter charytatywny. 
Jej uczestnicy zebrali ponad 6 tys. zł dla Pani 
Agnieszki Cichońskiej – mamy czwórki dzieci, 
która dzielnie walczy z nowotworem.

I tak jak biblijni Trzej Królowie przybyli, 
aby oddać pokłon i dary nowo narodzonemu Je-

zusowi, uczestnicy marszu, królowie, 
przybyli z różnych stron Polski, niosąc 
dary Pani Agnieszce, która potrzebuje 
wsparcia.

Marsz rozpoczął się przez południem na 
Polanie „Uroczysko Kraszew”. Oprócz stałych 
bywalców, do uczestników Nordic Walkin-
gu dołączyła grupa osób, które wcześniej nie 
miały do czynienia z kijami. Mogli skorzystać 
z pomocy 9 certyfikowanych instruktorów, któ-
rzy przeprowadzili szkolenie podczas marszu 
i przez cały czas byli do dyspozycji uczestni-
ków marszu. Organizatorzy imprezy, grupa 

Andrespol Aktywnie 
i Stowarzyszenie „Do-

bra Nowina” pomyśleli 
także o osobach, które nie 

miały własnych kijków do 
Nordic Walking. Przygotowali 

kilkanaście par do bezpłatnego wypożyczenia. 
Po pokonaniu trasy 10 km, uczestnicy mar-

szu otrzymali medale. Następnie bawili się przy 
ognisku. Były kiełbaski z grilla, gorąca herbata 
,domowy smalec z ogórkami i pyszne ciasta. 
Rozegrany został konkurs na najpiękniejszą, 
ręcznie wykonaną koronę. Najpierw wybrano 10 

koron, a następnie, spośród nich 3 zwycięskie. 
I miejsce otrzymała pani Beata Brzeziń-
ska z Łodzi, którą swoja koronę w stylu eko, 
wykonała razem z dziećmi, podopiecznymi 
ze Szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki. 
II miejsce przyznane zostało Agnieszce Stania-
szek z Koluszek za koronę z bambusa. III miej-
sce zajęła Klara Trzeciak a jej piękna korona 
została zrobiona na szydełku.

Tegoroczną edycję Marszu Trzech Króli 
udało się zorganizować dzięki wsparciu fi-
nansowemu gminy Andrespol.

Nowe oblicze otrzyma już wkrótce kom-
pleks „Andrespolii” przy ul. Czajewskiego 
8 w Wiśniowej Górze. Orlik zyska nową na-
wierzchnię ze sztucznej trawy, a budynek klu-
bu będzie całkowicie przearanżowany. Równie 
gruntowne zmiany szykują się w składzie GLKS 
Andrespolia Wiśniowa Góra. 

Krzysztof Kamiński, trener IV-ligowej An-
drespolii Wiśniowa Góra zarządził pierwsze 
w 2022 roku zajęcia na 17 stycznia. W treningu 
wzięło udział 23 młodych piłkarzy. Drużyna bę-
dzie się przygotowywać do wiosennych spotkań 
na własnych obiektach. Zespół ma w planach 
kilka sparingów. Na razie uzgodnione są trzy 
potyczki, pierwsza 5 lutego z Victorią Rąbień, 
kolejne: 12 lutego z GKS Ksawerów i 26 lutego 
z LKS Kwiatkowice.

- Po ubiegłym, trudnym sezonie stało się dla 
mnie jasne, że muszę dokonać zmian w podsta-
wowym składzie zespołu. W czerwcu z klubu 
odeszło kilku graczy. Niektórzy nie czuli się na 
siłach, by grać w IV lidze, inni poszli na stu-
dia. Podjąłem decyzję o przebudowie drużyny. 
Myślę o wymianie 7, może nawet 8 zawodni-
ków – mówi Krzysztof Kamiński, trener Andre-
spolii.  Chce walczyć o utrzymanie klubu w IV 
lidze. Najbliższe rozgrywki będę testem nowo 
powołanych piłkarzy. Wiadomo, że na boisku 
w barwach „Andrespolii” nie wystąpi już Mak-
symilian Gredka, który od 2012 r. do czerwca 

2021 r. był zawodnikiem Sport Perfect Łódź 
a ostatnie dwa lata spędził w GLKS Andrespolia 
Wiśniowa Góra. 17 stycznia została podpisana 
umowa o transferze uzdolnionego zawodnika do 
Górnika Zabrze.

Duże zmiany szykują się także w infra-
strukturze i obiektach klubu. Na początek, na-
kładem 450 tys. złotych zostanie wymieniona 
nawierzchnia boiska, ponieważ dotychczasowa 
zdążyła się już zużyć. Władze gminy wystąpiły 
już do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o wspar-
cie finansowe wymiany oświetlenia obiektu 
na energooszczędne. Rozpoczęły się też przy-
gotowania do przebudowy i zmiany rozkładu 
budynku Klubu Andrespolia. Projekt zakłada 
rozbudowę budynku w kierunku południowo-

-wschodnim oraz wymianę dachu, zmianę ukła-
du pomieszczeń i otworów okiennych i drzwio-
wych oraz ocieplenie całego budynku. Zgodnie 
z założeniami projektowymi forma bryły zosta-
nie ujednolicona i uzyska spójny wygląd. 

 Opracowanie obejmuje istniejący budynek 
zaplecza klubu sportowego oraz zagospodaro-
wanie północnej części działki. Budynek został 
podzielony na strefy funkcjonalne. Do poszcze-
gólnych stref będą prowadzić osobne wejścia. 
W północno-zachodniej części budynku zloka-
lizowano strefę z pomieszczeniami dla sędziów 
oraz lokale biurowe wraz z zapleczem higie-
niczno-sanitarnym. 

W środkowej części budynku znajduje się 
strefa magazynowa. Przewidziano w tej strefie 
pomieszczenie na sprzęt porządkowy i magazyn 
odzieży sportowej. Ich łączna powierzchnia bę-
dzie wynosić ok. 50 m.kw. Oba pomieszczenia 
będą mieć bezpośrednie wyjścia na zewnątrz 
budynku. 

W kolejnej strefie znajdą się szatnie. Przewi-
dziano 2 osobne szatnie wraz z pomieszczeniami 
sanitarnymi. W centralnej części tej strefy znaj-
dzie się przestrzeń komunikacji (z wydzielonym 
pomieszczeniem gospodarczym). Każda z szatni 
została przewidziana dla 16 zawodników. W po-
łudniowo-wschodniej (dobudowanej) części bu-
dynku zlokalizowano strefę sali klubowej wraz 
z toaletami oraz pomieszczeniem technicznym. 
Zgodnie z projektem, sala klubowa będzie prze-
znaczona dla maksymalnie 15 osób.

Wielkie wietrzenie w „Andrespolii”Wielkie wietrzenie w „Andrespolii”

Płyta boiska
w GOSiR

już prawie gotowa
Trwają prace, których efektem ma być 

nowoczesny obiekt piłkarski w Gminnym 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wiśniowej 
Górze. Pełnowymiarowe boisko ze sztuczną 
nawierzchnią ma być osłonięte od wiatru, 
deszczu i śniegu pneumatyczną halą balono-
wą. Płyta boiska będzie gotowa już w lutym. 

Przypomnijmy: dokumentację projekto-
wo-wykonawczą zadaszonego boiska wio-
sną 2021 roku przygotowało warszawskie 
biuro projektowe. Przetarg na realizację 
pierwszej części zadania inwestycyjnego 
ogłoszono 18 maja, a otwarto 9 czerwca. 
Zgłosiło się 3 wykonawców. W kolejnej czę-
ści postępowania, został ogłoszony przetarg 
na przebudowę szatni i oświetlenie boiska.

W budżecie gminy 2020 r. na budowę 
obiektu zaplanowano 7 mln złotych. W czę-
ści środki te pochodziły z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych, czyli z tak zwa-
nej drugiej tarczy COVID-owej, z której na 
modernizację Gminnego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Wiśniowej Górze otrzymaliśmy 
3,5 miliona złotych. Część z tych pieniędzy 
planowano przeznaczyć na przebudowę ba-
senu przy GOSiR. Na budowę zadaszonego 
boiska w całości przeznaczona zostanie na-
tomiast dotacja z Ministerstwa Sportu. Re-
sort przyznał na ten cel 2 869 000 złotych. 
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Elegancie pensjonaty letniskowe w pięk-
nym lesie, walki chłopów o gości przy-
bywających z dusznego fabrycznego 

miasta na łono przyrody, kradzieże weksli, 
a nawet miłosny dramat zakończony tragiczną 
śmiercią studentki i malarza – czy zgadniecie 
Państwo o jakiej miejscowości mowa? To nie-
wielka wieś Kraszew ma tak bogatą i nieznaną 
historię. Spisał ją i udokumentował Bartłomiej 
Janicki. Książka „Kraszew, historia pewnej 
wioski” jest już dostępna w siedzibie Urzędu 
Gminy Andrespol. 

Autor monografii jest z wykształcenia i za-
miłowania historykiem. Po ukończeni studiów 
rozpoczął pracę w Archiwum Państwo-
wym w Łodzi. Myśl o opisaniu histo-
rii Kraszewa, w którym się wychował, 
kiełkowała mu od dawna w głowie. Ale 
to właśnie w archiwum natknął się na 
dokumenty, które ostatecznie postano-
wił spożytkować i uwiecznić w formie 
książki. Prace nad zebraniem i opraco-
waniem materiałów trwały ponad 10 
lat. Ich wynik jest imponujący. 

Pierwszym zaskoczeniem dla Czy-
telników będzie informacja, że Kra-
szew powstał 14 maja 1568 roku, kiedy 
to Maciej Ossola z Rakowskiej Wsi 
otrzymał przywilej od kapituły kra-
kowskiej na założenie wsi Krasnymo-
drzew, w lesie o tej nazwie, położonym w gra-
nicach Kurowic, Rakowskiej Woli i innych wsi. 
Dokument wydano w Krakowie. Przywilej 
darował 10 lat wolności nowym osadnikom 
i określał powinności kmieci i wójta. W przy-
wileju lokacyjnym Kraszewa, wójtostwo otrzy-
mało łan roli i łąkę oraz ziemię pod zagrodę 
karczmarską. Wójt obowiązany był wozić listy 
na odległość 7 mil i pełnić obowiązki włodarza.

Po drugie, z monografii można się dowie-
dzieć, że Kraszew był tętniącą życiem wsią, 
w której sąsiadowali Polacy i Żydzi. Co cie-
kawe, sąsiedni Bukowiec był niemal całkowi-
cie zamieszkany przez Niemców. Kraszew był 
bastionem wyznawców Kościoła katolickiego, 

a próby prowadzenia nielegalnych domów mo-
dlitw przez Żydów kończyły się stawianiem 
ich przed sądem – tak skończył Abram Łęcki, 
o czym donosiła ówczesna prasa.

W Kraszewie dość prężnie działała mle-
czarnia zaopatrująca w butelkowany nabiał 
Łódź, było kilka punktów handlowych, kowal. 
Zbudowano tu także szkołę. Prężnie działała 
straż pożarna i punkt pocztowy.

Ceniono tu życie rodzinne i jubileusze. 
Prasa z 1943 roku podawała m.in., że rolnik Jo-
hann Kling z żoną z domu Hafner z Kraszewa 
obchodzą złotą rocznicę ślubu. Jubilat miał 80 
lat, a jego żona 70. Gratulacje rodzicom skła-
dało pięć córek. 

Dla Czytelników, którzy niedawno za-
mieszkali w okolicy i dopiero poznają historię 
Kraszewa, ciekawostką będzie ustalenia autora, 
iż Kraszew był w 20-leciu międzywojennym 
popularnym letniskiem. W prasie można było 
znaleźć anonse pensjonatów „Riviera”, „Pod 
Złotą Kulą”, „U Lewinsonowej”. Miały też 

miejsce lokalne dramaty. Jednego razu 
w rzece utonął 26-letni Mendel Jankiel 
Goldrin, nauczyciel hebrajskiego, który 
prawdopodobnie z braku pracy wpadł 
w „melancholijny nastrój” i utonął 
w rzece Miazdze. Z  kolei w 1936 roku 
„Głos Poranny” ze szczegółami opisał 
miłosny dramat – nieszczęśliwa miłość 

niespełnionego malarza do studentki i córki 
bogatych łodzian Fiszmanów. Rozczarowany 
miłosnym zawodem mężczyzna wywabił uko-
chaną z pensjonatu i zastrzelił ją z rewolweru, 
po czym oddał strzał do siebie. Oboje zginęli.

Wracając do rdzennych mieszkańców Kra-
szewa – wielką wartością monografii są spisy 
mieszkańców wsi. Można wśród nich odna-
leźć swoich przodków. Autor postarał się także 
o stare zdjęcia mieszkańców wsi i charaktery-
stycznych obiektów.

Serdecznie polecam lekturę!
Książkę udało się wydać dzięki wsparciu 

Urzędu Gminy Andrespol. 

Oddajemy łamy dla Państwa. Chcemy le-
piej się poznać i zaprzyjaźnić. A znajomości 
najbardziej naturalnie zawiera się rozmawiając 
o zwierzętach. Zachęcamy Państwa do prezen-
tacji swoich podopiecznych. 

Na początek zaprezentują się: żółwie lam-
parcie, pies rasy bokser i kot Brytyjczyk. 

To sympatyczne stadko mieszka z rodziną 
Pani Igi Florczyk w Justynowie.

Zainteresowanie gadami Pani Iga wyniosła 
z domu – jej tato hodował żółwie i legwana zie-
lonego. 

- Kiedy zamieszkałam we własnym domu, 
także chciałam mieć żółwie. Obserwowanie ich 
zwyczajów jest fascynujące. Pierwsze zdziwie-
nie nastąpiło, kiedy zobaczyliśmy, jak szybko 
chodzą. Mają długie łapy, co pozwala im cał-
kiem sprawnie się przemieszczać. Żółwie lam-
parcie pochodzą z Tanzanii. Nasze są młode, 
mają ok. 10 centymetrów długości. Dorosłe 
mogą osiągnąć wagę 20 kg - opowiada Pani Iga.

Żółwie Pani Igi nie mają na razie imion, po-
nieważ jest zbyt wcześnie na określenie ich płci. 
Jeden z żółwi uwielbia się wspinać po kamie-
niach w terrarium. Drugi jest łakomczuchem 
i chętnie podchodzi do rąk właścicieli, którzy 
podają mu smakołyki. 

Poza żółwiami w domu pani Igi mieszka 
pies bokser o imieniu Ziomek i kot rasy brytyj-

skiej Zazu.  Ziomek czuje się odpowiedzialny 
za dzieci pani Igi. Pilnuje ich, pomagał uczyć 
się im chodzić. Kot Zazu nie miesza się do 
spraw dzieci. Uważa się za pana domu i… to on 
decyduje, kiedy należy iść spać. - Około 20.00 
– 21.00 Zazu pogania dzieci i nas, byśmy kładli 
się do łóżek. Kiedy robi się cicho, przychodzi i 
domaga się głaskania – śmieje się Pani Iga.

Dobry sen
z… kaktusem
Do niedawna panowało przekonanie, że 

w sypialni lepiej unikać wszelkich roślin, bo 
i ile za dnia produkują tlen, w nocy go zabie-
rają. Niedawno się to zmieniło. Teraz flory-
ści zalecają rośliny w pobliżu miejsca noc-
nego spoczynku. Ale uwaga! Nie wszystkie.

Muszą to być zdrowe rośliny oczysz-
czające powietrze. Zdrowe czyli te, które 
pochłaniają dwutlenek węgla. Nie wystar-
czy jedna, mała doniczka na parapecie okna, 
żeby spało się nam lepiej, a powietrze było 
zdrowsze. W sypialni rośliny doniczkowe 
mają utrzymywać mikroklimat, by dobrze 
się nam spało i odpoczywało. Szczególnie 
polecane są kaktusy i sukulenty.

Jeśli ktoś obawia się roślin z kolcami, 
można umieścić w sypialni, np. egzemplarz 
kaktusa koralowego lub grudnika znanego 
jako kaktus bożonarodzeniowy, który obfi-
cie i pięknie kwitnie w okresie jesienno-zi-
mowym. 

Dobrym pomysłem jest umieszcze-
nie w sypialni kolekcji sukulentów, które 
w pięknych glinianych donicach lub szkla-
nych naczyniach wyłożonych naturalnym 
grysem czy kamieniami mogą nadać cieka-
wy klimat pomieszczeniu. Zresztą wystar-
czy odrobina wyobraźni, stare akwarium, 
etniczny koszyk, stara miska i kilka sukulen-
tów. Samodzielnie zaaranżowany ogródek 
czy skalniak stanie się nie tylko niepowta-
rzalnym elementem wystroju wnętrza, ale 
i sprzymierzeńcem zdrowego snu. Zdadzą 
tu egzaminy kwitnące kalanchoe, drzewko 
szczęścia czyli grubosz, eszeweria lub ha-
worsja. 

Rośliny te łatwo dają się przesadzać 
i rozmnażać, nie pachną i nie kwitną. No i co 
najważniejsze – nic im się nie stanie, jeśli 
zapomnimy je podlać. Wszystkie kaktusy 
i sukulenty preferują suche podłoże.

„Express Wieczorny Ilustrowany” z 27 października 1927 r. nr 297 donosił: we wsi Ju-
stynów pod Gałkówkiem dokonany został mord zbiorowy. Ofiary, to czteroosobowa rodzina 
miejscowego gospodarza Fryderyka Klema.

Reporter popołudniówki relacjonował: 
Na pograniczu wsi Justynów i Hulanka, przy sosnowym lasku, znajduje się zagroda 

69-letniego Fryderyka Klema, właściciela sześciomorgowego gospodarstwo.
Klem należał do zamożnych wieśniaków. W Justynowie krążyły wieści, że gospodarz 

ma w domu wielkie pieniądze. W sobotę miał odbyć się ślub jego córki 27-letniej Marty. 
We wsi plotkowano, że przyszły zięć ma otrzymać… tysiąc dolarów posagu. Fryderyk Klem 
zaprosił na wesele wszystkich miejscowych gospodarzy.

Wieczorem, 25 października rodzina Fryderyk Klem, jego 60-letnia żona Marja, 27-let-
nia córka Marta i 13-letnia wnuczka Wiktorja udali się na spoczynek.

Około godziny 4.00 rano, sąsiedzi Klemów, usłyszeli przeraźliwe krzyki. Natychmiast 
pobiegli sprawdzić, co się dzieje. Na progu izby znaleźli gospodarza. Fryderyk wzywał po-
mocy resztkami sił. Zmarł nie zdradzając nazwiska napastnika.  Wewnątrz na podłodze leża-
ły bez oznak życia żona, córka i wnuczka gospodarza.

Wieść o zbrodni postawiła na nogi całą wieś. Do  Justynowa przybyła policja z poste-
runku w Gałkówku; przyjechali też prokurator na powiat łódzki - Mandecki, sędzia śledczy 
- Michałowski, podkomisarz Wesołowski i lekarz sądowy. Wdrożono śledztwo. Klemowie 
żyli w zgodzie ze wszystkimi sąsiadami i cieszyli się ogólnym szacunkiem, wykluczono 
więc motyw zemsty sąsiedzkiej. Nie zdołano ustalić, czy gospodarzowi zrabowano pienią-
dze. Nikt z sąsiadów nie widział oszczędności, o których mówiła cała wieś.

Sprawy nie rozwiązano.

Pitaval:  Kto źle życzył rodzinie z Justynowa?Pochwal się swoim pupilemPochwal się swoim pupilem
Te co skaczą i fruwają…

Kraszew był letniskiem
i areną miłosnych dramatów


