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Opinie

Do godziny 12 w czwartek 
7 stycznia trwało głosowa-
nie w świątecznej zabawie 
na najpiękniejszą choinkę 
w Aleksandrowskiej Alei Bo-
żonarodzeniowej. Głosowa-
nie odbywało się na oficjal-
nym profilu Aleksandrowa 
Łódzkiego na Facebooku. 
Były tam zamieszczone zdję-
cia wszystkich choinek, które 
w alei ubierały różne lokalne 
instytucje, stowarzyszenia, 
fundacje oraz inne podmioty. 

O zwycięstwie decydowała 
liczba „polubień” uzyska-
nych pod konkretnymi foto-
grafiami.

Najpiękniejszą choinką 
okazało się drzewko ozdobio-
ne przez Towarzystwo Spor-
towe „Sokół” Aleksandrów 
Łódzki. Zdobyło ono aż 291 

„lajków”. W nagrodę TS „So-
kół” otrzymało bon na 500 zł 
do wykorzystania w sklepie 
z artykułami budowlanymi. 
Zwycięzcy gratulujemy!

Karma, pieniądze, nowe wybiegi 
i kontenery do przewozu — to prezenty 
dla podopiecznych schroniska dla bez-
domnych zwierząt w Łowiczu, jakie 
zebrali aleksandrowscy przedsiębiorcy 
przed świętami. Wszystkie prezenty 
trafiły do czworonogów w pierwszych 

dniach stycznia. Animal SOS — fun-
dacja, która ma pod opieką psiaki, 
dziękuje Salonowi „Psia Szata” za 
sprzedaż krasnali i sumę 600 złotych 
uzbieranych z ich sprzedaży, Szkółce 
Drzew „Pod Dębami” za karmę i pusz-
ki pochodzące z akcji „Kup choinkę — 

nakarm psinkę”, Teresie Stefańczyk za 
przekazanie profesjonalnego kontene-
ra do przewozu zwierząt i karmę oraz 
firmie Konsport, która zamontowała 
w schronisku dwa wybiegi. Dzięki ta-
kim akcjom zima dla wielu schronisko-
wych zwierząt będzie znośniejsza.

W drugim tygodniu ferii 
uczniom dopisała pogoda. 
Spora warstwa śniegu pozwo-
liła na wyciągnięcie sanek 
i wyjście z domu. Uff i całe 
szczęście, bo dwa tygodnie 
spędzone w zamknięciu 
przed ekranem komputera 
czy telewizora mogłyby nie 
najlepiej odbić się na zdro-
wiu dzieci i młodzieży. 

W tym roku szkolnym ferie zimowe 
dla uczniów z całego kraju odbyły się 
w jednym terminie. Początkowo miał 
obowiązywać zakaz przemieszczania 
się młodzieży do godziny 16, szybko 
jednak rząd wycofał się z tego pomy-
słu, co umożliwiło wyjście chociażby 
na spacer.

To chyba najgorsze ferie zimo-
we tego pokolenia. Brak wyjazdów 
w góry, brak półkolonii, a do tego 
wszystko pozamykane. Co robić? — 
pytali młodzi ludzie.

— Większość czasu spędzam przed 
komputerem. Gramy z kolegami 
w różne gry, rozmawiamy przez Mes-
sengera. Właściwie to nawet wycho-
dzić z domu mi się nie chce, bo gdzie 
— mówi 10-letni Piotrek. 

Tak wygląda spędzanie czasu przez 
większość aleksandrowskich uczniów 

i nie ma się co dziwić. Lodowisko 
przy Szkole Podstawowej nr 4 musia-
ło zostać zamknięte, basen i obiekty 
sportowe również. Kluby sportowe 
wstrzymały organizowanie zajęć, bo 
ograniczenia, jakie wytyczył rząd, 
trudno było zrealizować. Na terenie 
Aleksandrowa półkolonie zorganizowa-
ły jedynie prywatne ośrodki edukacyj-
no-sportowe jak: Klub Level, Centrum 
Językowe „Teraz Ty” czy sala zabaw 
Alexland. W zajęciach mogły uczestni-

czyć tylko dzieci z klas 1-4, a grupy nie 
mogły przekraczać 12 osób.

Ferie inne niż dotychczas, bo spę-
dzone głównie w domu z powodu 
pandemicznych obostrzeń wcale nie 
musiały być nudne. Na pewno do-
stęp do Internetu zapewnił rozrywkę 
pokoleniu XXI wieku. Szkoda tylko, 
że za chwilę, po powrocie do szko-
ły, scenografia własnego pokoju dla 
uczniów od czwartej klasy wzwyż się 
nie zmieni. (ak)

Najpiękniejsza choinka wybrana!

Prezenty dla schroniska

Koronaferie 2021

Ferie, pod wieloma względami inne niż zazwyczaj, chociaż podczas 
śnieżnych igraszek przypominały wcześniejsze zimowe wakacje. 

To nas nie dotyczy. Naprawdę?
Kiedy PiS rozmontowywał Trybunał Kon-
stytucyjny, Polacy w większości siedzieli 
cicho, bo przecież "to nas nie dotyczy". 
Podobnie było, gdy niszczono niezawi-
słość sądów. "Sędziowie to kasta, należy 
im się" - mówiło wtedy wielu z nas. Tak 
samo było gdy PiS zrobił skok na Kra-
jową Radę Sądownictwa i gdy wyrzucił 
z pracy sędziego Igora Tuleyę. "Co nas to 
obchodzi" - słyszało się wtedy od wielu. 
No to teraz się przekonamy, że wszyst-
kie te kwestie jednak były bardzo, ale 
to bardzo istotne.

Oto pojawił się projekt ustawy, według 
której policjant będzie nam mógł wle-
pić mandat zawsze i wszędzie, a my nie 
będziemy mogli odmówić jego przyję-
cia. Nawet, gdy kara wyda nam się nie-
słuszna, niezasłużona czy przesadnie 
dotkliwa, mandat będzie trzeba zapła-
cić. Jeśli nie zrobimy tego w ciągu 7 dni, 
państwo rękami komornika ściągnie 
nam karę z konta, pensji czy zwrotu 
podatku. Dopiero później, po zapłace-
niu mandatu teoretycznie będziemy się 
mogli odwołać do sądu.

Dlaczego teoretycznie? Bo po pierw-
sze to na nas będzie ciążył obowiązek 
przedstawienia w sądzie dowodów, że 
było inaczej niż uznał policjant. Skąd 
na przykład mielibyśmy mieć zapis z ka-
mery radiowozu, który za nami jechał 
czy homologację fotoradaru, którym 
zrobiono nam zdjęcie? To nierealne. Po 
drugie sąd wyznaczy nam termin spra-
wy np. za dwa lata. Sądy są przeciążone 
i działają coraz wolniej nękane przez 
ministra Ziobro, dlatego na szybsze roz-
poznanie naszego zażalenia na mandat 
nie mamy co liczyć. Czy po dwóch la-
tach będziemy w stanie cokolwiek udo-
wodnić? Policjant, który nas ukarał po-
wie, że on niczego nie pamięta, o ile nie 
będzie już na emeryturze... Po trzecie 
który sąd przyzna nam rację, jeśli nad 
sędzią będzie wisiał bat w postaci groź-
by wydalenia z pracy lub wszczęcia po-
stępowania dyscyplinarnego, jeśli zbyt 
często będzie anulował mandaty i nara-
żał skarb państwa na konieczność zwro-
tu zapłaconego wcześniej mandatu. Nie 
bądźmy naiwni, ta droga okaże się tak 
trudna, długa, uciążliwa i nieskuteczna, 
że mało kto będzie się w ogóle odwoły-
wał od mandatów.

I o to przecież chodzi. Żeby kasa płynęła, 
a obywatel trzymał mordę w kuble. Jak 
się nie podoba, to dostanie jeszcze ze 
trzy mandaty za udział w nielegalnych 
zgromadzeniach i szlus. Czy teraz to 
dotyczy każdego z nas? Tak. Ale teraz 
jest już za późno, bo PiS-owskiej opresji 
nie ma już kto powstrzymać. Może więc 
trzeba było bronić wolnych sądów?  

(Apis)
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Burza śmieciowa rozpętała 
się wtedy, kiedy okazało się, 
że łodzianie już od 1 lutego 
zapłacą więcej za wywóz od-
padów komunalnych. Stawka 
za śmieci segregowane wzro-
śnie o 10 zł, a niesegregowa-
ne o 20 zł. Łodzi, podobnie 
jak 19 gminom zrzeszonym 
w związku „Bzura”, zależy, 
by wybudować jak najwięcej 
instalacji. I w tym przypad-
ku jest pod górkę. Od ponad 
dwu lat stoi gotowa przetwór-
nia odpadów firmy „Remon-
dis”, nie może jednak zostać 
dopuszczona do eksploatacji, 
ponieważ co chwila pojawiają 
się nowe wymogi, które ten 
obiekt musi spełniać. A tym-
czasem, jak podkreśla radny 
sejmiku, Marcin Bugajski: 

— Na rynku znajduje się bar-
dzo ograniczona liczba podmio-
tów przetwarzających odpady. 
W oczywisty sposób każde de-
cyzje zwiększające konkurencję 
na tym rynku, a w tym wypadku 
władny je podejmować jest pan 
Marszałek Województwa Grze-
gorz Schreiber, zwiększają szan-
se na to, aby ceny odpadów były 
niższe dla mieszkańców. Tym-
czasem dziś dowiadujemy się, 
że nie tylko łódzka instalacja 
ma problemy z dopuszczeniem 
do eksploatacji, ale podobna 

sytuacja jest w regionie — jak 
w przypadku ZM „Bzura”. 

Radny podkreślał również, że 
niedopuszczalne są naciski poli-
tyczne w stylu modelu białoru-
skiego, uzależniające decyzje  
odblokowujące budowę i jedo-
cześnie dofinansowujące reali-
zacje tejże inwestycji z fun-
duszy publicznych, od zmian 
w składzie Zarządu Związku 
Międzygminnego „Bzura”, na 
akceptowalny i dyspozycyjny 
wobec obecnie rządzącego PiS.

O instalacji, jaka już od 
dwóch lat powinna funkcjo-
nować w Piaskach Bankowych, 
pisaliśmy niejednokrotnie. Hi-
storię cofnięcia pozwoleń na 
budowę przez wojewodę, tym 
samym wycofania się wykonaw-
cy czy utracenia dofinansowa-
nia, przedstawił na konferencji 
Prezes Związku „Bzura” Ryszard 
Nowakowski. W październiku 
sąd administracyjny wydał wy-
rok w sprawie bezczynności Mar-
szałka Województwa, bo przez 
ponad rok zakład nie został wpi-
sany na listę instalacji komunal-
nych planowanych do budowy. 
W konsekwencji braku wpisu, 
który jest czynnością czysto ad-
ministracyjną, nie może ubiegać 
się o nowe środki z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska. Sam wyrok nie jest wy-

starczający dla WFOŚiGW, jak 
wynika z pisma z dnia 28 grudnia 
2020 r. do Zarządu ZM „Bzura”, 
natomiast Marszałek nie spieszy 
się ze spełnieniem swojego obo-
wiązku. Koło zatem się zamyka.

 Budowa stoi, a „Bzura” wciąż 
się nie poddaje, chce, by nasze 
śmieci trafiały właśnie do wła-
snego zakładu, który od dwóch 
lat powinien już funkcjonować. 
Przewodniczący Nowakowski 
podkreślił również wartość po-
siadanych gruntów. Bowiem 
oprócz terenów pod samą insta-
lację, Związek dysponuje rów-
nież 22 h ziemi, które zamierza-
no przeznaczyć dla Politechniki 
Łódzkiej, na produkcję energii 
oraz firm przetwarzających od-
zyskane surowce.

W tym przypadku czas ma ol-
brzymie znaczenie, bo z każdym 
rokiem stawki za wywóz naszych 
odpadów będą szły w górę. Od 1 
lutego wzrosną w Łodzi. W Alek-
sandrowie trwa rozstrzygnięcie 
przetargu i na szczęście wszyst-
ko wskazuje na to, że pozostaną 
obecnie funkcjonujące stawki, 
ale co będzie za rok? Łódzcy rad-
ni i radni Sejmiku Województwa 
Łódzkiego zażądali zwołania nad-
zwyczajnego posiedzenia sejmi-
ku, by bliżej przyjrzeć się spra-
wie układu śmieciowego, jaki 
podejrzewa się, że funkcjonuje 

w naszym regionie. Brak bowiem 
racjonalnego wytłumaczenia 
blokowana jakże istotnych dla 
naszego regionu decyzji. Tomasz 
Kasprzak, radny Rady Miejskiej 
w Łodzi, również wskazywał, że 
tylko konkurencja na rynku może 
przyczynić się do obniżki cen 
za odpady. Wzywał też Marszał-
ka Schreibera, by wytłumaczył 
się ze swoich decyzji, zarówno 
w sprawie łódzkiej jak i niepra-
widłowości oraz blokowania in-
westycji Związku Międzygminne-
go „Bzura”. 

Jak się dowiadujemy, w odpo-
wiedzi na konferencję radnych 
i przedstawicieli Związku „Bzu-
ra”, kilka godzin później głos 
w sprawie zabierał członek Za-
rządu Województwa Łódzkiego 

Andrzej Górczyński. Górczyń-
ski twierdził, że są obawy, co 
do oddziaływania inwestycji na 
środowisko i powoływał się na 
protesty społeczne. Tymczasem 
kwestie oddziaływania dawno 
rozstrzygnięto, a o żadnych pro-
testach przeciwko inwestycji 
w Piaskach Bankowych nie sły-
szano. Natomiast, co do wyroku, 
twierdzi, że jest on nieprawo-
mocny, bo są złożone odwoła-
nia, natomiast bezczynności nie 
było, bo prowadzono korespon-
dencję. Tymczasem w wyroku 
sądu stwierdzono, że wpisanie 
do rejestru powinno nastąpić 
niejako automatycznie. Nato-
miast o uzależnianiu pomocy dla 
Związku od zmian w Zarządzie 
„Bzury” nie słyszał. (S.S. i A.K.) 

Konferencja w sprawie „Bzury” przed Urzędem Marszałkowskim

Komu przeszkadza „Bzura”?
W środę 12 stycznia przed Urzędem Marszałkowskim odbyła się konferencja prasowa 
dotycząca blokowania wszelkich inicjatyw budowy zakładów utylizacji odpadów 
komunalnych. Organizatorzy głośno mówili o układzie i mafii śmieciowej w województwie 
łódzkim. Głównym tematem spotkania było przedstawienie losów Związku 
Międzygminnego „Bzura”, dlatego też, oprócz radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego, 
w konferencji uczestniczyli również Ryszard Nowakowski Przewodniczący Związku 
Międzygminnego „Bzura” i burmistrz Jacek Lipiński, jako Wiceprzewodniczący Związku. 

Dzięki głosom Aleksandro-
wian wygraliśmy etap woje-
wódzki Plebiscytu „Świetlna 
Stolica Polski”! 

W zeszłym tygodniu zakoń-
czył się pierwszy etap Plebi-
scytu „Świetlna Stolica Polski”. 
Internauci wybrali 16 najpięk-
niej udekorowanych świątecz-
nie polskich miast. Zwyciężyły 
te, które zdobyły najwięcej 
głosów w każdym wojewódz-
twie. Wśród nich znalazł się 
nasz Aleksandrów Łódzki. Dzię-
ki temu, do potrzebujących 
mieszkańców trafi sprzęt AGD 
o wartości 10 tys. zł.

Jednak to nie koniec kon-

kursowych zmagań. Już wy-
startował kolejny, tym razem 
ogólnopolski, etap konkursu. 
Tytuł „Świetlnej Stolicy Pol-
ski” i dodatkowa pula sprzętu 
AGD o wartości 40 tys. zł trafi 
do miasta, które wygra plebi-
scyt. Głosowanie odbywać się 
będzie także poprzez stronę 
internetową SwiecSie.pl. Dru-
gi etap potrwa do 25 stycznia. 
Zatem już dziś zachęcamy do 
głosowania i dziękujemy za 
wszystkie głosy oddane w eta-
pie wojewódzkim! 

„Świeć się z Energą” to 
doroczny plebiscyt, w któ-
rym wybierane są najładniej 

oświetlone świątecznie mia-
sta czy mniejsze miejscowo-
ści. Uczestnicy rywalizują nie 
tylko o prestiż, ale także o do-
broczynne nagrody od Energi 
z Grupy ORLEN. Trafią one do 
potrzebujących, m.in. ubo-
gich rodzin i osób starszych. 
W pierwszym etapie 12. edy-
cji „Świeć Się z Energą” wzię-
ło udział 188 miejscowości, 
z czego najwięcej, bo aż 21, 
startowało ze Śląska. Głoso-
wanie w konkursie odbywało 
się przez stronę internetową 
SwiecSie.pl od 14 grudnia 2020 
do 7 stycznia. Internauci odda-
li ponad 84 tys. głosów. 

Walczymy dalej o tytuł świetlnej stolicy Polski! 

Wygraliśmy etap wojewódzki



4 STRONA

40 i cztery, Nr 1 (620), 15 stycznia 2021 r.Aktualności

Nie było oficjalnych powitań. 
Rodzina Zubcowów tuż przed 
wigilią przyleciała do Polski, ale 
z zamieszkania w Aleksandro-
wie cieszyli się sami w czterech 
ścianach swojego nowego miesz-
kanka, w którym zamknęła ich 
obowiązkowa w takich przypad-
kach kwarantanna. Jana oraz jej 
dwóch synów — 10-letni Artem 
i 9-miesięczy Mark spędzili wigi-
lię i sylwestra sami, bo mąż Vla-
dislav przyleci później. Już teraz 
jednak próbują ułożyć sobie ży-
cie w Polsce, w Aleksandrowie. 
Pomagają im rodacy — Polacy 
z Kazachstanu, którzy w Alek-
sandrowie zamieszkali rok temu. 
Pomaga także aleksandrowski sa-
morząd.

— Artem idzie do trzeciej klasy, 
będzie miał zapewnioną naukę 
języka polskiego. Ja jestem księ-
gową, więc mam nadzieję, że uda 
mi się znaleźć pracę w jakiejś 
firmie — mówi Jana Zubcowa. — 
Wcześniej jednak musimy zna-
leźć miejsce dla Marka w żłobku.

Niewielkie mieszkanko, urzą-
dzone dzięki mieszkańcom nasze-
go miasta, pachnie już domowym 
obiadem. Czują się tu dobrze, 
choć to zaledwie dwadzieścia 
parę metrów kwadratowych. 
Częstym gościem jest Lubow 
Iwanowna, która rok temu wraz 

z rodziną wróciła do Polski z Ka-
zachstanu i zamieszkała w Alek-
sandrowie.

— Staramy się wspierać nowych 
przybyszów, bo sama wiem, że 
na początku czasami jest cięż-
ko. Normalne, że się denerwu-
ją, stresują. Ja już to przeżyłam 
i dzięki temu wiem, jak to jest. 
Mówię zawsze, że wszystko bę-
dzie dobrze i to chyba im pomaga 
— uśmiecha się Lubow.

Jana też chce w to wierzyć. 
Na razie tęskni za mężem, któ-
ry przyjedzie dopiero pod koniec 

stycznia. Zwiedziła już miasto. 
Podobało się. Zwłaszcza świą-
teczna atmosfera w centrum 
i park.

— Babcia i mama były Polkami. 
Zawsze chciały wrócić do kraju. 
Im się nie udało…

Kiedy Vladislav dołączy do żony 
i dzieci, zacznie się normalne ży-
cie. Już u siebie. W Polsce. Artem 
pójdzie do szkoły, Vladislav i Jana 
do pracy, a Mark do żłobka. To bę-
dzie zwyczajna aleksandrowska ro-
dzina… (kbs)

W pierwszym tygo-
dniu stycznia do aleksan-
drowskich bezdomnych, 
będących pod opieką 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, dotarła pomoc żyw-
nościowa. Dla 20 osób, 
mieszkających w domach 
chronionych i noclegowni, 
300 kilogramów jedzenia 
to zapewniony byt na kilka 
najbliższych tygodni. Dary 

pochodzą z Banku Żyw-
ności z Warszawy. O bez-
pieczeństwie aleksan-
drowskich podopiecznych 
pomyślało też Regionalne 
Centrum Polityki Społecz-
nej w Łodzi, które w tym 
tygodniu przekazało 300 
pięciolitrowych butelek 
płynu do dezynfekcji po-
mieszczeń i rąk oraz ma-
seczki jednorazowe. (kbs)

Pomoc dla najuboższych

Rodzina Zubcowów z Kazachstanu już mieszka w Aleksandrowie. Dzięki pomocy 
mieszkańców i staraniom Aleksandrowskiego Forum Społecznego rodzina ma dach nad 
głową i może zacząć normalne życie.

29. Finał WOŚP coraz bliżej! 
W ostatnim numerze „40 i cztery” 

pisaliśmy o istotnych zmianach, które 
będą wyróżniały tegoroczny, 29. Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
spośród wszystkich dotychczasowych 
finałów, jakie odbywały się w Aleksan-
drowie Łódzkim. Jak nietrudno się do-
myślić, zmiany te podyktowane są ogra-
niczeniami wprowadzonymi w związku 
z panującą pandemią Covid-19. 

Kawiarenka AFS „Na wynos”
Znana z poprzednich edycji WOŚP 

kawiarenka Aleksandrowskiego Forum 
Społecznego, w której można było 
nabyć domowe wypieki lokalnych mi-

strzów pieczenia i cukiernictwa, nie 
dość, że będzie otwarta, to jeszcze 
rozrośnie się do aż 4 lokalizacji! 31 
stycznia każdy będzie mógł się zaopa-
trzyć w słodkie przysmaki „na wynos” 
odwiedzając Park Miejski, Osiedle Sło-
neczne lub Rąbień przy strażnicy OSP. 
Poza tym ciasto będzie można nabyć 
w specjalnym punkcie „Drive Tru” dla 
zmotoryzowanych przy ul. Wojska Pol-
skiego. Każdy chętny do pomocy przy 
pieczeniu ciast, których planujemy 
przygotować co najmniej 100, może się 
zgłaszać do AFS pisząc na FB @StowAFS. 

Program Online
Przez cały dzień za pośrednictwem 

strony FB @WospAleksandrowLodzki 
będziemy transmitować to, co dzieje 
się w mieście oraz to, co przygotowa-
liśmy dla Was wcześniej w Młodzie-
żowym Domu Kultury. Spodziewajcie 
się więc występów dzieci i młodzieży 
uczęszczających na co dzień do na-
szego MDK czy Aleksandrowian, spe-
cjalne koncerty online zagrają Kast 
oraz Arsen! Natomiast Bartek Grzanek 
ze swoim występem przyjedzie do 
Was — i to dosłownie! Otwórzcie okna 
o 15:00 i nasłuchujcie! 

Tradycyjnie o 20:00 przy akompania-
mencie Orkiestry Dętej OSP Aleksan-
drów Łódzki wypuścimy symboliczne 

„Światełko do nieba”. 

Aukcje WOŚP
Wszystkie aukcje przenieśliśmy do 

Internetu! Znajdziecie tam prawdziwy 
kiermasz różności, od weekendowego 
pobytu nad morzem, poprzez montaż 
klimatyzacji, po stylowe zabawki i ko-
lekcjonerskie pamiątki! Z wszystkimi au-
kcjami zapoznać się możecie na stronie 
allegro.pl/uzytkownik/UMAleksandrow. 

Przypominamy, że cały czas można 
dostarczać do Wydziału Promocji wszel-
kiego typu przedmioty kolekcjonerskie, 
vouchery na usługi i inne rzeczy, któ-
re mogą stanowić dla kogoś wartość 
i w ten sposób wesprzeć Orkiestrę! 

Mamy potwierdzenie, że nasz Sztab 
ponownie został wyróżniony poprzez 
przyznanie nam jednego ze 100 złotych 
serduszek WOŚP. Czeka nas emocjonu-
jąca licytacja główna! 

Kwestowanie w dniu finału i wcześniej 
Przypominamy, że 31 stycznia od 7:00 

rano będziemy wydawać puszki wolon-
tariuszom, którzy zapisali się do nasze-

go sztabu. Możecie Państwo spotkać ich 
na ulicy w ciągu całego dnia. Wolonta-
riusze wyposażeni będę w standardowe 
puszki, identyfikatory i serduszka. 

Już od tej chwili każdy wolontariusz 
może za pośrednictwem swojego pro-
filu internetowego utworzyć własną e-
-skarbonkę wirtualną i zbierać również 
wpłaty internetowe za pośrednictwem 
swoich kanałów w mediach społeczno-
ściowych. 

Cały czas działają również skarbo-
ny stacjonarne w wybranych lokali-
zacjach. Pełna mapa naszych skarbon 
znajduje się pod adresem https://arcg.
is/1LqHKH. 

Bieg „Pokaż Serce” 
Tradycyjny WOŚP-owy bieg „Policz 

się z cukrzycą” również przeszedł co-
vidową modyfikację. W tym roku to 
bieg lub marsz indywidualny, w którym 
każdy decyduje o dystansie i czasie, 
w jakim chce pokonać wybraną przez 
siebie trasę. Jedynym wspólnym mia-
nownikiem jest to, by tak zaplanować 
trasę, by miała kształt serca! Pakiety 
startowe w postaci medalu i komina 
biegowego z logotypem WOŚP cały czas 
dostępne są w Wydziale Promocji! 

Nowe życie w Polsce

Jana Zubcow z synami (na zdjęciu z 10-letnim Artemem) 
czeka na przyjazd męża. 

Rozbierania choinek czas…

Stare, mądre porzeka-
dło mówi: święta, święta 
i po świętach! Tak samo 
moglibyśmy powiedzieć 
o naszej Aleksandrowskiej 
Alei Bożonarodzeniowej…  

Chociaż aleja w par-
ku wciąż prezentuje się 
nieźle, niestety nadszedł 
już czas, kiedy trzeba się 
z nią pożegnać. Dlatego 
za pośrednictwem gazety 

przede wszystkim dzię-
kujemy licznym instytu-
cjom, firmom i punktom 
usługowym, za piękne 
ubranie choinek, które 
cieszyły oko spacerowi-
czów. Teraz jednak prosi-
my już o zabranie swoich 
pięknych ozdób (może 
przydadzą się za rok), 
najlepiej przed 24 stycz-
nia. (red.) 
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Dominika i Dorian Jankow-
scy to rodzice dziś już prawie 
9-letniego Kuby, u którego dwa 
lata temu zdiagnozowano guza 
pnia mózgu. Dokładnie 14 lu-
tego 2019 roku zawalił im się 
świat. Guz wielkości manda-
rynki u wówczas 7-letniego 
chłopca był właściwie wyro-
kiem. Dziecku dawano kilka 
miesięcy życia, a polskie pro-
cedury leczenia do dziś oferują 
jedynie zwyczajną chemię.

Już następnego dnia po tej 
śmiertelnej diagnozie zaczęli 
poruszać cały świat. Znajomość 
języków pozwoliła dotrzeć na 
wszystkie kontynenty.

— Pamiętam jak z opuchnięty-
mi od płaczu oczami usiedliśmy 
z grupą najbliższych znajomych 
i zaczęliśmy przeczesywać Inter-
net. Wówczas nie wiedzieliśmy 
nawet, czego szukać. Każdy 
trop był dla nas na wagę złota — 
wspomina pan Dorian.

Pisali, pytali, dzwonili 
wszędzie, gdzie pojawiła się na-
dzieja: Chiny, Stany Zjednoczo-
ne, Meksyk. Dzięki determinacji 
dotarcie do jakiejkolwiek pomo-
cy nie było barierą. Setki maili 
przyniosły w końcu światełko 
w tunelu. Kubą zainteresowała 
się szwajcarska klinika, której 
trzymają się do dziś. Tam odbyła 
się pierwsza biopsja. Tam zdia-
gnozowano podtyp guza i jego 
unikalną mutację, to tam w ra-
zie jakiegokolwiek pogorszenia 
trafi chłopiec.

— Nowotwór numer jeden, 
najgorszy z możliwych w gło-
wie dziecka… (guz pnia mózgu). 

Do dziś nikomu nie udało się go 
pokonać. Choroba dająca 6-9 
miesięcy życia. Dziecko ma 3, 
5, 7 lub nawet 14 lat i dosta-
jemy diagnozę, a do dziś było 
zdrowym dzieckiem — opowia-
da pan Dorian. 

Polski protokół leczenia po-
chodzi z lat 70. i pozwala le-
karzom „leczyć” guza chemią, 
podczas gdy badania kliniczne 
wskazują jasno — tylko 3 procent 
substancji dotrze do miejsca no-
wotworu siejąc przy okazji spu-
stoszenie w całym organizmie 
dziecka. Nie brakuje opracowań 
medycznych potwierdzających 
te badania, a jednak polscy le-
karze z uporem stosują tego 
rodzaju terapię odbierając tym 
samym szansę na udział w bada-
niach klinicznych z lekami naj-
nowszej generacji. 

Ile cykli takiej chemii 
przeżyje dziecko? Dwa, może 
trzy, może dotrwa do radiote-
rapii. Te pytania tylko mnożyły 
się w głowie rodziców Kubu-
sia. Tymczasem radioterapia 
jest obecnie jedynym skutecz-
nym sposobem leczenia guzów 
pnia mózgu. Jedynym, który 
przynosi korzyści w postaci 
czasu. A ten czas ma kluczo-
we znaczenie, bo podczas gdy 
w Polsce temat diagnostyki 
i leczenia „leży” — na świecie 
każdego roku otwierane są 
badania kliniczne, testuje się 
nowe leki będące nadzieją dla 
najmłodszych pacjentów. 

Kubie nie podano chemii. 
Chłopiec podąża drogą, którą 
wyznaczyli mu rodzice, a nie 

polskie procedury leczenia. Po 
naświetlaniach bezpośrednio 
do guza, nowotwór zmniej-
szył się o ponad połowę. Dziś 
już nie mandarynka znajduje 
się w głowie chłopca, a mała 
śliwka. Od wyroku, jaki otrzy-
mali rodzice minęły dwa lata. 
Kubuś żyje i ma się coraz le-
piej. Po zmniejszeniu guza 
nastąpiła również znaczna 
poprawa w funkcjonowa-
niu dziecka. Chłopiec mniej 
się potyka, lepiej widzi, ma 
lepszą koncentrację. Lekarz 
prowadzący chłopca w Szwaj-
carii zaproponował korekcję 
wzroku, której normalnie 
— z racji krótkiej mediany 
przeżycia przy tego typu roz-
poznaniu — nie zaleca się. Ro-
dzice nie zastanawiali się ani 
chwili. Poprawa widzenia po 
operacji, jaka miała miejsce 
w lipcu 2020 w Uniwersytec-
kim Szpitalu w Zurichu (Szwaj-
caria), wyniosła 70 procent.

Rodzice podkreślają, że 
to zasługa w dużej mierze 
społeczności aleksandrowskiej 
i ogólnopolskiej, zasługa ludzi 
dobrego serca, bo jak mówią 

„bez Was nie udałoby się tego 
dokonać”.

Dominika i Dorian Jankowscy, 
co jakiś czas edukują rodziców 
nowo zdiagnozowanych dzieci. 
Dziś drogę, jaką oni wyznaczy-
li, przechodzą zrozpaczone ro-
dziny szukające jakiejkolwiek 
pomocy. To młode małżeństwo 
z Aleksandrowa pozwala im 
zyskać trochę czasu. Pokazuje 
korzyści, opowiada o ekspery-

mentalnych formach terapii. 
Daje siłę w walce z polskim sys-
temem i protokołem medycz-
nym, niewnoszącym żadnych 
korzyści.

— Dzięki drodze, jaką 
poszliśmy jako jedni z pierw-
szych — ryzykownej i niezna-
nej, dzisiaj lekarze wreszcie 
proponują biopsję — kluczo-
we badanie pozwalające na 
wskazanie mutacji guza, na 
wdrożenie leczenia, które 
często kosztuje krocie, ale 
pozwala zyskać trochę czasu. 
Miejmy nadzieję, że dzięki 
zaangażowaniu naszemu oraz 
rodziców, których pociech już 
z nami nie ma — doczekamy 
chwili, kiedy na tę potworną 
chorobę znajdzie się lek. Bo 
pieniądze zawsze się znajdą — 
mówi Dominika.

— W tym roku pewna mama 
w rozmowie ze mną powie-
działa: „Dorian, mojemu 
3-letniemu synowi zrobiono 
biopsję i nie zalecano chemii, 
bo podobno ona odbiera szan-
se na badania kliniczne”. Tak! 
Byłem w tym szpitalu i moja 

interwencja z telewizją, moje 
nerwy i łzy były po coś — mówi 
pan Dorian. 

Rodzice Kuby poruszyli świat 
w walce o życie swojego syna. 
Czyżby poruszyli już i nieugięty 
do tej pory polski system le-
czenia pacjentów z guzem pnia 
mózgu? Wszystko wskazuje na 
to, że tak. 

Rodzice nie zapominają, że 
wszystko to nie byłoby możli-
we, gdyby nie zbiórki organizo-
wane głównie w Aleksandrowie, 
ale i w całym kraju. Leczenie 
za granicą kosztuje krocie, ale 
świadomość, że razem przy-
czyniamy się do wynalezienia 
leku i wskazania właściwej 
drogi — jest bezcenna. Trze-
ba pamiętać, że taką diagnozę 
może usłyszeć każdy.

Rocznie w Polsce wykrywa-
nych jest około 20 przypadków 
guzów pnia mózgu. W Sta-
nach Zjednoczonych i Australii 
trwają zaawansowane badania 
nad kolejnymi lekami na guza 
DIPG. (ak)

Rodzice z Aleksandrowa Łódzkiego wyznaczają kierunki w leczeniu 
guza DIPG. Temu groźnemu nowotworowi stawili czoła, ratując 
życie syna. Od tej pory dali również nadzieję kilkunaściorgu innym 
rodzinom walczącym z tym śmiertelnie groźnym przeciwnikiem.

Rodzice 9-letniego Kuby dają nadzieję innym

Kuba z młodszą siostrą bardzo lubią bawić się razem. 
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Agata Kowalska: Kto więcej 
wie o gminie i mieście Alek-
sandrów Łódzki jak nie sam 
gospodarz. Chciałabym podsu-
mować stary rok, ale i skupić 
się na tym obecnym. Czego 
mieszkańcy mogą spodziewać 
się w 2021 roku?

Jacek Lipiński: Nasz samo-
rząd, jak przystało na najbar-
dziej sportowy samorząd, jest 
rozpędzony tak jak Kamil Stoch 
na austriackich skoczniach 
w Innsbrucku i Bischofshofen. 

Mamy świadomość tego, że ten 
2020 rok dla wielu samorządów 
był rokiem bardzo trudnym i bar-
dzo dziwnym. Świat zmienił się 
pod wpływem pandemii. Myślę, 
że do tego swoje dołożyli też rzą-
dzący. To, co Prawo i Sprawiedli-
wość uczyniło ze skandalicznym 
zamachem na dochody budżeto-
we samorządu,  to jest w ogóle 
niewyobrażalna sytuacja.

Tak, mamy rozpędzony samo-
rząd, który funkcjonuje jako pe-
wien organizm, system naczyń 
połączonych. Zwiększa nam się 
liczba mieszkańców i to takich 
mieszkańców, którzy rzeczywi-
ście wzmacniają nasz budżet. 
Pewne obszary funkcjonują też 
na tyle sprawnie, że taki orga-
nizm, jak aleksandrowski samo-
rząd, rzeczywiście broni się.
A.K. Czyli byliśmy tak rozpę-
dzonym samorządem, który 
właśnie dzięki tej prędkości 
poradził sobie w 2020?

J.L. Poradził sobie, ale nie 
ulega wątpliwości, że te wszyst-
kie negatywne konsekwencje, 
które dotyczą wszystkich, do-
tyczą również Aleksandrowa. 
Jednak one dotykają nas w dużo 
mniejszym zakresie niż to jest 
w przypadku wielu innych samo-
rządów. Dlatego też my w 2020 
roku w pewnym momencie 
zrezygnowaliśmy z niektórych 
inwestycji, chociażby w odnie-
sieniu do budżetu obywatelskie-
go, ale w drugiej części roku do 
wielu z nich powróciliśmy, kiedy 
sytuacja finansowa okazała się 
lepsza niż wcześniej zakłada-
liśmy, jak choćby do termomo-
dernizacji 103 kamienic.
A.K. Dzięki niej wszyscy 
mieszkańcy mają już ciepłą 
wodę, ogrzewanie. Nie muszą 
nosić węgla.

J.L. Dostrzegają to mieszkań-
cy z zasobów komunalnych. Żyją 
w zupełnie innych realiach. Pa-
miętajmy też o supernowocze-
snej hali w Bełdowie, którą wybu-
dowaliśmy w tym roku i o wielu 
innych inwestycjach, które zre-

alizowaliśmy. Samorząd alek-
sandrowski potrafił przebrnąć 
i pokonać te problemy. Dzięki 
temu wiemy, że damy radę. Moja 
prognoza i moja diagnoza na rok 
2021 jest taka, że ta rozpędzona 
kula aleksandrowskiego samo-
rządu, która jest rozpędzona od 
wielu lat, nadal będzie genero-
wać rozwój cywilizacyjny.
A. K. Przejdźmy w takim razie 
do priorytetów na 2021 rok. 
Jednym z nich będzie wybudo-
wanie nowego osiedla miesz-

kaniowego, przy ulicy odcho-
dzącej od Daszyńskiego.

J.L. W tym roku ruszy budowa. 
Aleksandrowski program miesz-
kaniowy już rusza pełną parą, 
w przeciwieństwie do pisowskie-
go programu Mieszkanie+, o któ-
rym słyszeliśmy z ust przedsta-
wicieli rządu od zamierzchłych 
czasów i do dziś nic z tego dla 
samorządu nie wynika. Aleksan-
drowski samorząd radzi sobie 
jednak świetnie — również w tej 
sferze — sam, nie oczekując na 
spełnienie obietnic rządowych, 
z których jak zwykle PiS nie za-
mierza się wywiązać. W związku 
z tym, po wielu projektach doty-
czących budownictwa mieszka-
niowego i wcześniejszego — bu-
dowy kilku bloków komunalnych, 
modernizacji starych zasobów 
i teraz tej wielkiej termomo-
dernizacji połączonej ze zmia-
nami w zasobach komunalnych 
— ruszamy z aleksandrowskim 
programem mieszkaniowym. 
Będzie to program adresowany 
do ludzi, którzy z jednej strony 
mają problemy z możliwościami 
zaciągnięcia kredytu, ale jed-
nocześnie będzie ich stać, by 
pozyskać mieszkanie z tego pro-
gramu i jednocześnie w przy-
szłości stać się właścicielem 
tego mieszkania.
A.K. Wiemy już, ile będzie 
mieszkań? 100 osób dziś na li-
ście chyba jest.

J.L. Będzie około stu miesz-
kań — teraz w pierwszym rzucie. 

W pierwszym etapie przewidu-
jemy budowę czterech bloków, 
zrealizowanych na bardzo no-
woczesnym zamkniętym osiedlu 
mieszkaniowym. Mamy ambitny 
plan, że pod koniec, a może na-
wet w połowie przyszłego roku, 
uda się zrealizować tę pierwszą 
inwestycję w ramach aleksan-
drowskiego programu mieszka-
niowego.
A.K. Mamy też wydanych 1000 
pozwoleń na budowę… 

J.L. Tak, mieszkańców nam 

przybywa. Najczęściej osie-
dlają się u nas osoby z dzieć-
mi w wieku przedszkolnym 
i szkolnym. To wymaga dużej 
aktywności w sferze eduka-
cji młodzieży i dlatego też 
tutaj po pierwsze myślę wła-
śnie o Rudzie Bugaj. W Bełdo-
wie stworzyliśmy w tym roku 
zespół przedszkolno-szkolny 
— pierwszy na terenie naszej 
gminy — i teraz tak będzie 
również w Rudzie Bugaj. Pla-
nujemy tam wybudowanie 
nowego przedszkola, zaadap-
towanie starych pomieszczeń 
po mieszkaniach nauczyciel-
skich, a jednocześnie wybudo-
wanie nowych sal. Będzie to 
kompleksowa inwestycja. Pa-
miętajmy, że Ruda Bugaj jest 
bardzo aktywnie rozwijającym 
się terenem w sferze demogra-
ficznej, gdzie szybko przybywa 
mieszkańców. W konsekwencji 
zrealizujemy kolejny duży pro-
jekt modernizacji bazy edu-
kacyjnej, który zakończy się 
kompleksową rozbudową szko-
ły w Rudzie Bugaj. 

A.K. Seniorzy wspominali, 
że od dawna marzy im się ta-
kie Centrum Kultury Senioral-
nej. Ponoć takie miejsce już 
się znalazło i również coś dla 
starszych obywateli Aleksan-
drowa Łódzkiego przygotowa-
liście na ten rok?

J.L. Ja chcę tylko zwrócić 
uwagę, że powstanie Centrum 
Kultury Seniora było w moim pro-

gramie wyborczym i zakładałem, 
że będziemy je realizować w tej 
kadencji. Myślę, że to jest o tyle 
istotne, że to jest też grupa bar-
dzo aktywna. To jest niesamowi-
te, że my mamy tak aktywnych 
seniorów, że dzisiaj trudno im 
się pogodzić z tym, że muszą 
siedzieć w domu. To nie tylko 
Uniwersytet Trzeciego Wieku, to 
jest także Rada Seniora, „Wrzos”, 
Związek Emerytów… Dlatego 
też podjęliśmy taką decyzję, że 
na terenie Szkoły Podstawowej 

nr 1, powstanie Centrum Kultu-
ry Seniora. Myślę, że to będzie 
też taka wartość dodana. Często 
mówimy o tzw. zrównoważonym 
rozwoju, co w konsekwencji 
oznacza, że aleksandrowski sa-
morząd nie może funkcjonować 
na zasadzie jednego czy dwóch 
priorytetów, stąd też nie tylko 
oferty dla młodzieży, ale także 
dla seniorów. 
A.K. Czy starczy w budżecie 
pieniędzy na tak bardzo po-
trzebną i tak bardzo oczeki-
waną przez mieszkańców in-
frastrukturę — drogi, chodniki, 
ścieżki rowerowe?

J.L. Tak, 2021 rok zapowia-
da się również bardzo dobrze, 
jeżeli chodzi o infrastruktu-
rę. Zmodernizujemy pierwszy 
etap  ciągu komunikacyjne-
go ulic Poselska-Nowokaliska, 
na który przeznaczamy ok. 2 
mln złotych. Wymienimy też 
chodniki na ulicy Pabianickiej 
i Wschodniej, a także zmoder-
nizujemy ulicę Krzywą i Zie-
miańską w Rąbieniu. To są ulice 
do utwardzenia. Ruszy także 
bardzo oczekiwana inwestycja 
w ścieżki rowerowe na terenie 
Aleksandrowa Łódzkiego.
A.K. Panie burmistrzu, bę-
dziemy pewnie ubiegać się 
o jakieś zewnętrzne środki, 
natomiast jak widzimy, póki 
co możemy liczyć tylko na 
własne środki…

J.L. Zdecydowanie tak. Wie-
lokrotnie mówiliśmy o tym, co 

robi rząd, jeśli chodzi o trak-
towanie polskich samorządów. 
Oczywiście, jeśli chodzi o Fun-
dusz Inwestycji Lokalnych, to 
jest rozdawnictwo czysto poli-
tyczne. Jesteśmy w świetnym 
gronie, bo zero złotych dostała 
Warszawa, Poznań, Łódź, Biały-
stok, Gdańsk, Lublin i również 
Aleksandrów Łódzki. Argumen-
tacja PiS jest taka, że biedne 
samorządy potrzebują bardziej… 
Najczęściej to jest jednak tak, 
że te biedne samorządy, to są 

takie, w których rządzi Prawo 
i Sprawiedliwość…

My nie mamy jednak cza-
su i przede wszystkim musimy 
realizować własne priorytety. 
I dlatego też w tym roku ba-
zujemy na własnych środkach. 
Ważne jest to, że te środki 
mamy. Jestem przekonany, że 
2021 rok będzie rokiem stabili-
zacji tych wszystkich prioryte-
tów, które realizujemy, bo taką 
specyfikę ma aleksandrowski 
samorząd. Silny, rozpędzony, 
który przede wszystkim myśli 
o wszystkich aspektach działal-
ności samorządowej. O wszyst-
kich sferach pamiętamy. Sa-
morząd, który myśli w sposób 
samodzielny i suwerenny to sa-
morząd, który przede wszyst-
kim sam kształtuje swoją wizję 
rozwoju miasta i gminy, a ta-
kim jest aleksandrowski samo-
rząd.
A.K. To ja życzę w takim ra-
zie aleksandrowskiemu sa-
morządowi, żeby mieszkań-
cy Aleksandrowa Łódzkiego 
docenili to, żeby rzeczywi-
ście widzieli te zmiany, jakie 
dzieją się w Aleksandrowie 
Łódzkim, by dopingowali, 
trzymali kciuki.

J.L. Szanowni Państwo 
chciałbym przede wszystkim 
życzyć, żeby ten 2021 rok był 
rokiem powrotu do normal-
ności. Jestem przekonany, że 
cywilizacja światowa, euro-
pejska a również nasz kraj 
i Aleksandrów Łódzki muszą 
wrócić do tego wszystkiego, 
co nas charakteryzowało, czy-
li do humanizmu, do dbania 
przede wszystkim o drugiego 
człowieka, o ludzi słabszych, 
ale również o rozwój cywili-
zacyjny. Aleksandrów Łódzki 
niechaj będzie fantastycz-
nym miejscem na ziemi i ten 
2021 rok niech będzie dla nas 
wszystkim rokiem po prostu 
dobrym.
A.K. Dziękuję za rozmowę. 

J.L. Dziękuję. 

Na dobry początek roku…
Z burmistrzem Aleksandrowa Łódzkiego Jackiem Lipińskim rozmawia Agata Kowalska
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Radni Aleksandrowa Łódzkie-
go zdecydowali, że samorząd nie 
będzie przekazywać około 70 tys. 
złotych ze swoich środków na do-
datkowe patrole policji w mieście. 
Zamiast do policji pieniądze trafia 
do pożarników. To forma prote-
stu władz miasta przeciw brutal-
nym działaniom sił porządkowych 
w czasie protestu w Warszawie.

— Panie burmistrzu, czy decyzja rad-
nych i pana o zaprzestaniu dofinanso-
wywania policji oznaczać będzie, że 
w mieście mniej mundurowych?

— Dlaczego mniej? Ja myślę, że może 
być nawet więcej patroli. Wystarczy, 
żeby policja przerzuciła trochę swoich 
sił z Żoliborza i problem się rozwiąże. 
Skoro rząd stać na to, żeby ulokować 
pod jedną nieruchomością w Warszawie 
około stu radiowozów, to w tym mo-
mencie, jako obywatel oraz szef miasta, 
widzę, że policja jest tak bogata, że 
nie potrzebuje wsparcia z kasy mojego 
miasta na dodatkowe działania.

— Mówi pan z wyczuwalnym przeką-
sem. 

— Bo tak jest. Co najmniej od 8 lat, 
jako jedyny samorząd w powiecie, finan-
sowaliśmy dodatkowe siły policji w cza-
sie weekendów i świąt. Z tego powodu, 
że policja twierdziła, iż nie dysponuje 
niezbędnymi środkami, aby w odpo-

wiedni sposób w tych dniach zabezpie-
czyć miasto. Oprócz tego finansowali-
śmy policję w postaci zakupów sprzętu 
— m.in. radiowozów. Zrobiliśmy remont 
siedziby komisariatu. Ciągle mówiono 
nam, że nie ma pieniędzy. Pomagaliśmy… 

— Aż kiedy radni zobaczyli w tele-
wizji, że pod jednym warszawskim 
domkiem mundurowi rozbili sobie 
miasteczko policyjne… 

— W moim klubie radnych jest kilku 
strażaków. Tak się złożyło, że w tym 
okresie nasze jednostki straży pożarnej 
nie otrzymały ani grosza z tego sław-
nego Funduszu Sprawiedliwości Spo-
łecznej. Myślę, że to forma szykany, bo 
środki te — podejrzewam — były roz-
dzielane według klucza politycznego. 
Tak oceniam to z kolegami samorządow-
cami. Zauważyliśmy, że tam gdzie rzą-
dzi PiS, pieniądze się pojawiły, a gdzie 
opozycja — nie. 

— Chce pan powiedzieć, że Aleksan-
drów Łódzki znalazł się w dobrym to-
warzystwie…

— To, co rząd zrobił z programem in-
westycji lokalnych, to absolutne pój-
ście po bandzie. Podnieśliśmy ten te-
mat nawet w Związku Miast Polskich. To 
robienie z państwa prywatnego folwar-
ku. Owszem jesteśmy w dobrym gro-
nie. Zero złotych dostał Aleksandrów, 
Poznań, Warszawa, Białystok, Rzeszów 
i inne duże miasta oraz gminy. W po-
wiecie zgierskim pieniądze dostały dwie 
gminy, w których rządzi PiS.

— Wróćmy do strażaków i pieniędzy 
dla nich zamiast dla policji.

— Strażacy złożyli wniosek o zakup 
niezbędnego sprzętu. W związku z tym, 

że nie mogą skorzystać z funduszu rzą-
dowego, uznaliśmy, że zamiast finanso-
wać policję, którą najwyraźniej stać na 
wydanie dziesiątków, a może i nawet 
setek tysięcy złotych pochodzących od 
podatników na ochranianie jednego 
domu na Żoliborzu, to my musi my za-
dbać o naszych strażaków we własnym 
zakresie. I tak zrobiliśmy. 

— Jakie mogą być reperkusje?
— Nie wyobrażam sobie, żeby były ja-

kiekolwiek reperkusje ze strony policji. 
To my przez wiele lat wykazywaliśmy 
dobrą wolę i inwestowaliśmy w policję. 
Nie wykluczam, że w przyszłości ta for-
ma współpracy z naszej strony wróci. Ta 
decyzja to forma naszego buntu i bra-
ku zgody na brutalność funkcjonariuszy. 
Przy obecnych problemach samorządo-
wych, jakim stawiamy czoło, nieetyczne 
byłoby dokładanie pieniędzy na działa-
nia policji w takim wymiarze, w jakim są 
obecnie realizowane. Dziś mamy akcję 
ze strony rządu w postaci zabierania pie-
niędzy samorządom. Warto wspomnieć, 
że w zeszłym roku pozbawiono nas pie-
niędzy z PIT, co postrzegam w kategorii 
bandytyzmu politycznego. Teraz kolejna 
ustawa, w myśl której część dochodów 
z podatku PIT przesunięto do Skarbu 
Państwa, co jest ewidentnym łataniem 
dziur. Rząd pomaga tylko tym samorzą-
dom, w których rządzi PiS.

— Dlatego wspomniał pan o prywat-
nym folwarku… 

— Przez trzydzieści lat, jak jestem 
samorządowcem, nie widziałem ne-
potyzmu w takiej skali. Samorządow-
cy od lat 90. walczyli o coraz większą 
decentralizację samorządów i ona się 

udała do czasu, aż nastąpiły rządy PiS. 
Dziś, w wizji ludzi z ulicy Nowogrodz-
kiej w Warszawie, coś takiego jak zde-
centralizowany samorząd, który po-
dejmuje decyzje oddolne, w którym 
mieszkańcy mają coś do powiedzenia, 
nie mieści się kompletnie w głowie. 
Gdyby nie zapisy konstytucyjne, oni 
już dawno zaoraliby samorządy, na-
tomiast poprzez działania, jakie nam 

fundują, samorządy są, niestety, sku-
tecznie osłabiane. 

— Nie wykluczył pan w przyszłości 
powrotu do współpracy z policją. 

— Oczywiście. Ci ludzie muszą się 
ocknąć, że to, co dzieje się obecnie, 
jest nieakceptowalne. Nie może być 
tak, że policja pełni funkcję przemo-
cowego organu dyspozycyjnego partii 
rządzącej, a jednocześnie działa na 
rzecz lokalnych społeczności. To się 
wyklucza. Jeśli ta sytuacja w przyszło-
ści się zmieni, wrócimy do rozmowy 
o finansowaniu policji. 

(Wojciech Andrzejewski) 

Rozmowa z burmistrzem Aleksandrowa Łódzkiego Jackiem Lipińskim

Aleksandrów Łódzki przestaje finansować policję

Ponad 4 lata zajmie szcze-
pienie aleksandrowskich se-
niorów będących powyżej 70 
roku życia. Tak można wyli-
czyć wiedząc, że przychod-
nia przy Skłodowskiej-Curie 
obecnie otrzyma jedynie 30 
szczepionek tygodniowo. To 
fatalne wiadomości, jakie do-
tarły do dyrektor SP ZOZ Mał-
gorzaty Wieczorek. 

— To limit przydzielany przez 
łódzki NFZ. Zdajemy sobie 
sprawę z burzy, jaką wywoła 
ta informacja, jednak większe-
go wpływu nie mamy. Zapisy 
oczywiście będą, jednak, kie-
dy dojdzie do zaszczepienia 
pierwszej grupy, czyli osób po 
80 roku życia, tego nie wiado-
mo — rozkłada ręce dyrektor 
Wieczorek. 

Aleksandrowski ZOZ pod 
swoją opieką ma ponad 6 tys. 
pacjentów po „siedemdziesiąt-

ce”. Na razie będzie obowią-
zywała zasada, kto pierwszy 
ten lepszy. Pierwsza partia 
szczepionek do Aleksandrowa 
trafi pod koniec następnego ty-
godnia. Zatem we wtorek, 26 
stycznia odbędą się pierwsze 
szczepienia… pierwszych zapi-
sanych 30 osób. 

— Mamy ręce do pracy. Jeste-
śmy przygotowani do szczepie-
nia prawie 200 osób tygodnio-
wo. Co z tego, jak nie mamy 
czym. Liczę jednak, że to po-
czątek i z każdym tygodniem 
będziemy otrzymywać większą 
ilość szczepionek — mówi dy-
rektor Małgorzata Wieczorek. 

Zaszczepić się będzie moż-
na w SP ZOZ przy ulicy Pabia-
nickiej. Wcześniej pacjent 
będzie musiał wypełnić przy-
gotowaną ankietę i udać się 
do gabinetu lekarskiego, gdzie 
zostanie zakwalifikowany do 
szczepienia. Zapisywać moż-

na się pod lokalnym nr. tel. 
276 19 70 wew. 101 lub na 
ogólnopolskiej infolinii 989 
oraz przez internetowe kon-
to pacjenta (pacjent.gov.pl). 

Od 15 stycznia przyjmowane 
będą zapisy osób w wieku 80+ 
a od 22 stycznia mogą zapisy-
wać się seniorzy 70+. 

W narodowy program szcze-
pień zaangażowano również 
samorządy, które mają obowią-
zek zorganizowania transportu 
dla osób niepełnosprawnych 
oraz tych niemających możli-
wości samodzielnego dojazdu 
do przychodni. 

— Podobnie jak nasz SP 
ZOZ jesteśmy przygotowani. 
Wszystkich seniorów, którzy 
mają problem z transportem, 
prosimy o zgłaszanie się do 
Miejskiego Centrum Kryzyso-
wego pod nr. tel. 42 270 03 46 
w godz. 9-15. Proszę mieć na 
uwadze, że usługi transporto-

we świadczone będą jedynie 
dla osób naprawdę potrzebu-
jących — mówi Iwona Dąbek 
sekretarz miasta. 

W województwie łódzkim 
zaszczepić się możemy w 400 
wyznaczonych w tym celu 
punktach. W tym przypadku 
nie obowiązuje rejonizacja. 
Oprócz największej aleksan-
drowskiej przychodni SP ZOZ, 
drugim wyznaczonym przez 

narodowy fundusz punktem 
szczepień jest przychodnia 
KAMED. Można, zatem próbo-
wać szukać krótszych termi-
nów. Jednak jak wiadomo li-
mit określony przez NFZ jest 
równy dla wszystkich. Póki 
co, czas zapomnieć o powro-
cie do normalności i rozsta-
niu się z maseczkami. Taka 
oto szczepionkowa rzeczywi-
stość nas czeka. (ak)

Szczepionkowa rzeczywistość

Z limitu szczepionek nikt nie jest zadowolony…
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Piękna zima zaskoczyła nas w święto Trzech Króli. Biały puch pokrył ziemię, drzewa, pola… Już prawie zapomnieliśmy, jak może wy-
glądać najchłodniejsza pora roku i jak wiele radości, szczególnie najmłodszym, może ona przynieść. Aby uwiecznić dla potomnych te 
coraz rzadsze wyjątkowe chwile, poprosiliśmy Was o przesłanie zdjęć na fejsbukowy profil Aleksandrowa Łódzkiego z Waszych śnieżnych 
zabaw, spacerów w zimowej scenerii czy po prostu widoku za oknem. Aleksandrowian chyba ucieszył i śnieg i nasza prośba, po otrzyma-
liśmy ponad 80 postów. Niestety, nie wszystkie mogły się tutaj znaleźć… (red.)  
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z i m o w ą  p o r ą …
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Prof. Joanna Satoła-Staśkowiak — językoznawczyni, 
tłumaczka i wykładowczyni akademicka. Na co dzień 
kształci filologów, dziennikarzy i politologów. 

PORADNIK
JĘZYKOZNAWCZYNI

Odmiana nazwisk

„Służąca”, Alicja 
Sinicka

Alicja Sinicka zabiera 
swoich czytelników do 
domu ekscentrycznego 
małżeństwa Państwa 
Borewskich. Ojciec 
rodziny, czterdziestokil-
kuletni Mikołaj, z zawo-
du prawnik, a z zamiło-
wania pasjonat historii 
średniowiecznej, niczym 

„Pan na dworze”, marzy o posiadaniu własnej 
służki. Jego żona Maria zdaje się podążać 
za zachciankami męża. Nietypową rodzinkę 
uzupełnia syn Kacper, autor makabrycznych 
powieści. I chociaż brzmi to zabawnie i gro-
teskowo, wcale wesoło nie jest. 

Posadę pomocy domowej u Borewskich 
przyjmuje Julia, młoda dziewczyna, pra-
gnąca zgromadzić środki na otwarcie 
własnej firmy. Podczas jednej z wizyt 
kobieta traci przytomność. Kiedy dochodzi 
do siebie, okazuje się, że będzie musiała 
wziąć udział w straszliwej grze i nierównej 
walce o życie.

„Służąca” to mocny psychologiczny thriller 
z zaskakującym zakończeniem.

„Córka fałszerza”, Joanna Jax
„Córka fałszerza” to nowa, doskonale 

napisana saga autorstwa Joanny Jax. Tym ra-
zem trafiamy do Niemiec, w których właśnie 
rodzi się nazizm. Śledzimy początek powsta-
nia III Rzeszy, szalejącą inflację, bezrobocie, 
pęczniejące okrucień-
stwo antysemityzmu, 
nędzę dotykającą 
ogromną część społe-
czeństwa. 

W takich okolicz-
nościach poznajemy 
Judith Kellerman, córkę 
znakomitego malarza 
i fałszerza obrazów. 
Dzięki ojcu, dziewczy-
na zdobywa niezwykłe 
umiejętności, które 
w przyszłości mogą ocalić jej życie. Losy 
Judith splatają się z losami trzech mężczyzn 
— ubogiego Maxa, Rudolfa — stróża prawa 
oraz Herberta — arystokraty zafascynowane-
go narodowym socjalizmem.

Co przyniesie życie? Jak ułożą się relacje 
między ludźmi o tak różnych celach i pra-
gnieniach?

Joanna Jax proponuje czytelnikowi cu-
downą przygodę, pełną niebezpieczeństw, 
bólu, niespełnionych marzeń i pragnień oraz 
nieprzewidywalnych zwrotów akcji. Wraz 
z autorką zapraszamy!

„Z kim tak ci będzie źle jak ze mną? Hi-
storia Kaliny Jędrusik i Stanisława Dygata”, 
Remigiusz Grzela

Byli znani i wpływowi, tak bardzo, że „(…) 
gdyby żyli dzisiaj i mieli konta w mediach 
społecznościowych, 
jednym wpisem mogliby 
wspomóc lub złamać 
czyjąś karierę”. O kim 
mowa? O bohaterach 
wyjątkowej podwójnej 
biografii Remigiusza 
Grzeli — Kalinie Jędrusik 
i Stanisławie Dygacie. 

Byli nietuzinkową 
parą. Oboje kontro-
wersyjni, „niemoralni”, 
uwodzicielscy i hipnotyzujący.

Kalina, młoda, bezpardonowo eksponująca 
swą seksualność, prowokująca wolnością, za-
wodowo wciąż na drugim planie. Dygat, dużo 
od niej starszy, charyzmatyczny twórca, wi-
zjoner, autor tekstów aktualnych do dziś. Ich 
relacja była trudna i skomplikowana, a miłość 
ich łącząca, piękna ale i niszczycielska.

W tej niezwykłej biografii Remigiusz 
Grzela ukazał cały wachlarz emocji towa-
rzyszących życiu artystów, ludzi będących 
pod nieustanną presją publicznej oceny oraz 
kolorowy, ciekawy i bogaty w wydarzenia 
kulturalne świat powojennej Polski. 

To bardzo dobry, świetnie przygotowany 
i zajmująco napisany tekst.

„Ukryta sieć” trylogia, Jakub Szamałek 
Jeśli znudziły się Państwu kryminały z prze-

widywalną intrygą, zbyt oczywiste i nieco 
schematyczne, propo-
nujemy trylogię Jakuba 
Szamałka „Ukryta sieć”. 

To trzy doskonałe 
thrillery. Każdy z nich, 
obok wartkiej, trzyma-
jącej w napięciu akcji, 
ciekawych bohaterów 
i szalonych emocji, do-
starcza ogromną porcję 
informacji na temat 
cyberprzestępczości 
i manipulacji w sieci.

Wszelki nasz ruch w internecie może zo-
stać wykorzystany przeciwko nam. Jesteśmy 
śledzeni, inwigilowani i poddawani ciągłej 
presji. Nasze logowania nie są bezpieczne, 
a hasła w prosty sposób przechwytywane. 

Czym jest darknet? Czy nasze wybory i de-
cyzje są dziś naprawdę autonomiczne? Czy 
jesteśmy w stanie wygrać z niszczącą siłą 
wirtualnego świata?

Odpowiedzi szukajmy między innymi w in-
teresującej prozie Kuby Szamałka.

Dużo uśmiechu i łagodności, mimo trudnych czasów,
w Nowym 2021 Roku życzy zespół Biblioteki w Aleksandrowie Łódzkim

60 tysięcy książek w 6 lokalizacjach czeka na wypożyczenie

www.alebiblioteka.pl 

— Czy trzeba odmieniać podwójne nazwiska? — pytają mnie czasem różni 
ludzie. 

— Trzeba — odpowiadam. Widzę jednak, że ta odpowiedź nie zawsze jest 
dla rozmówców zadowalająca. 

— Oba? — pytają najczęściej po chwili. 
— Tak.
Czasem odmiana nazwisk (przynajmniej niektórych) w języku polskim 

bywa problematyczna. Ten problem stanowią różne typy morfologiczne, re-
prezentowane w nazwiskach, a do nich dochodzą jeszcze zwyczaje i odmiana 
obcych nazwisk według polskiej deklinacji. Jak to wygląda w praktyce? Przyj-
rzyjmy się na początek odmianie nazwisk żeńskich:

Nazwiska żeńskie
Nazwiska zakończone na -a odmieniamy jak rzeczowniki pospolite o po-

dobnym zakończeniu, np. Satoła — Satole (jak siła — sile), Poręba — Porębie 
(farba — farbie).

Nazwiska zakończone na -ska, -cka, -dzka oraz -owa odmieniają się jak 
przymiotniki, np. Mikulska — Mikulskiej (jak miejska — miejskiej), Królakowa 

— Królakowej (naukowa — naukowej).
Podobnie odmieniają się nazwiska takie jak Dołowa, Mokra, choć dozwo-

lone jest ich nieodmienianie i pozostawienie w formie męskiej, np. pani Do-
łowy, pani Mokry.

Pozostałe nazwiska żeńskie, czyli te, które kończą się na inną głoskę niż -a, 
są nieodmienne, np. Pisk, Tusk, Gwóźdź.

Jeśli chodzi o nazwiska dwuczłonowe, zasady odmiany są takie same, jak 
te opisane przeze mnie wyżej, czyli odnoszą się do zakończeń poszczegól-
nych członów nazwisk, np. Mikulska-Rucińska — Mikulskiej-Rucińskiej, Sato-
ła-Gumulska — Satoły-Gumulskiej, ale: Nowak-Pakulska — Nowak-Pakulskiej, 
Pisk-Ledwosińska — Pisk-Ledwosińskiej.

Najpopularniejsze problemy odmiany dotyczące nazwisk męskich:
Nazwiska męskie
Nazwiska męskie, będące przymiotnikami, odmieniają się jak one, np. 

Giwerowski (Giwerowskiego, Giwerowskiemu), Medyński (Medyńskiego, Me-
dyńskiemu).

Nazwiska zakończone na spółgłoskę odmieniają się jak polskie imiona 
i rzeczowniki pospolite żywotne zakończone na te spółgłoski, np. Krach — 
Kracha jak imię Stach — Stacha.

Nazwiska identyczne jak rzeczowniki pospolite, odmieniają się tak samo 
jak one, np. Zając —Zająca; Gołąb — Gołębia, Kozioł — Kozła. Niektóre z nich 
można również odmieniać, pomijając powstałe podczas odmiany oboczności, 
czyli: Gołąba, Kozioła. Dodatkowo, w nazwiskach dwu lub więcej sylabowych 
pamiętajmy o ruchomym e, np. Wróbel — Wróbla jak rzeczownik hycel — 
hycla.

Nazwiska męskie zakończone na -e, np. Fige, Linde, odmieniają się w l. 
poj. jak przymiotniki (Figego, Figemu; Lindego, Lindemu jak czerwonego, 
czerwonemu). Uwaga! W narzędniku i miejscowniku mają końcówkę -em: 
Figem, Lindem. 

Nazwiska męskie zakończone na -o, odmieniają się w dwojaki sposób. Je-
śli poprzedzająca głoska jest miękka, odmieniają się, jak zakończone iden-
tycznie rzeczowniki, np. Nisio — Nisiowi, Nisiem lub Pazio — Paziowi, Paziem. 
Jeśli poprzedzająca głoska jest twarda, odmieniają się tak samo, jak te koń-
czące się na -a.

Nazwiska męskie zakończone na -a bywają nieco problematyczne, ponie-
waż ich odmiana zależy od poprzedzającej głoski. Jeśli ta głoska jest miękka 
(ś, ć, ń, dź, ń, j) lub w trakcie rozwoju języka polskiego była miękka (c, cz, 
sz itd.), męskie nazwisko odmienia się, rzeczownik żeński, typu kania — kani, 
kanią, czyli: Matynia — Matyni, Matynią. Ciekawe, że jeśli poprzedzająca 
głoska to twarde l odmienia się podobnie, jak wyżej wymienione nazwisko 
zakończone na -a: Trela — Treli, Trelą. Jeśli przed -a wstępuje głoska twarda 
(oczywiście oprócz l!), np. d, t, g, r nazwisko męskie odmienia się, jak podob-
nie zbudowany rzeczownik w rodzaju żeńskim, np. literatura — literaturze, 
literaturą, czyli: Kozyra — Kozyrze, Kozyrą; Mitera — Miterze, Miterą.

W męskich nazwiskach dwuczłonowych (polskich i obcych) obydwa człony 
należy odmieniać, według zasad opisanych wyżej. Jedynym odstępstwem są 
sytuacje, gdzie pierwszy człon nazwiska jest przydomkiem lub herbem, wte-
dy pozostaje on nieodmienny. 

Jeśli, mimo opisanych zasad, nadal mamy problem z właściwą odmianą 
czyjegoś nazwiska, warto zapytać o odmianę jego właściciela. On powinien 
być najlepiej poinformowany. Przy okazji nie narazimy się na błąd.

B I B L I O T E K A  P O L E C A
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Jak co roku obawiamy się, co 
za „prezenty” przygotował 
nam rząd i co nowego nas 
czeka. Jakie nowe podatki 
i podwyżki, wejdą w życie 
od 1 stycznia 2021 r. lub zo-
staną wprowadzane tylnymi 
drzwiami?

O pierwszym boleśnie prze-
konali się miłośnicy coli oraz 
innych napojów gazowanych 
i energetyków. To tzw. podatek 
cukrowy. Obejmie napoje sło-
dzone, w tym także słodzone 
miodem i słodzikami. Zdroże-
ją napoje energetyczne, Spri-
te, Coca Cola, oranżada, piwa 
smakowe. Najwięcej zapłacimy 
za Coca-colę i Pepsi, których 
1,5-litrowa butelka w marke-
tach podrożała prawie o 2 zł. 
Również o ponad 2 zł zdrożeją 
popularne „energetyki” Red 
Bull, czy Black. Teoretycznie 
podatek ten powinni płacić pro-
ducenci i importerzy, ale jak 
widać, w wielu przypadkach 
opłata szybko została przenie-
siona na klientów. Co charak-
terystyczne, więcej zapłaci-
my także za napoje bez cukru, 
w których zastosowano słodziki.

Kolejny podatek to opłata 
od tzw. małpek. Obejmie al-
kohole sprzedawane w małych 
opakowaniach. Wyniesie 25 zł 
od litra stuprocentowego alko-
holu sprzedawanego w opako-
waniach o objętości do 300 ml, 
czyli przykładowo: 1 zł od 100 
ml małpki wódki 40-procen-
towej, 2 zł od 200 ml małpki 
wódki 40-procentowej i 88 gr 
od 250 ml małpki wina 14-pro-
centowego. Czyli rząd preferu-

je tutaj duży „litraż” i uznał, 
że jak kogoś suszy to nie ma 
się co rozdrabniać, tylko od 
razu brać co najmniej pół li-
tra. Pojawiły się nawet memy, 
na których klient w monopo-
lowym, prosi o „małpkę” coli 
i do popicia 0,7 l wódki.

Od dawna przeciętny Polak 
nie wie za co tak naprawdę 
płaci w rachunku za energię 
elektryczną, teraz dojdzie 
kolejny tajemniczy składnik 
— opłata mocowa. Będzie do-
liczana do rachunków za prąd. 
Jej dokładna wysokość zostanie 
ogłoszona przez Urząd Regula-
cji Energetyki do 30 września. 
Eksperci szacują, ze przecięt-
ne gospodarstwo domowe za-
płaci miesięcznie za prąd ok. 
10 zł więcej.

Trudno znaleźć chętnych 
do płacenia za marnej jakości 
programy publicznej (ostatnio 
tylko z nazwy) telewizji i ra-
dia. Mimo dwóch miliardów 
przekazanych przez rząd na 
propagandę w TVP z budżetu 
państwa, wzrosną także stawki 
abonamentu RTV. Za używanie 
radia zapłacimy 7,50 zł mie-
sięcznie, czyli o 7 proc. wię-
cej, a za posiadanie telewizora 
24,50 zł miesięcznie, co ozna-
cza wzrost o 8 proc.

Wzrosną również składki na 
ZUS, które zależą od progno-
zowanego przeciętnego wy-
nagrodzenia. Na ZUS będzie-
my odprowadzać w 2020 roku 
o ok. 15,60 zł więcej, co da ok. 
1447 zł.

Podatek od deszczu płaciły 
dotychczas głównie duże firmy 
i markety, które posiadały 3500 

m kw. powierzchni, w 70 proc. 
pokrytej zabudową. Teraz będą 
musieli go płacić właściciele 
nieruchomości o powierzchni 
powyżej 600 m kw., na któ-
rych istnieje lub powstanie 
zabudowa, która wyłączy wię-
cej niż 50 proc. „powierzchni 
biologicznie czynnej”. Zabu-
dowa, to także drogi i parkingi 
co sprawia, że bardzo łatwo 
przekroczyć ten próg. Koszt na 
gospodarstwo domowe może 
sięgać średnio 1350 zł rocznie.

Rząd chce się wziąć za 
umowy o dzieło i zlecenia. Te 
pierwsze trzeba od 1 stycznia 
zgłaszać do ZUS. Natomiast 
umowy zlecenia zostaną w peł-
ni oskładkowane. Obecnie 
składki przy takich umowach 
trzeba płacić przynajmniej do 
wysokości pensji minimalnej. 
Jeśli wiec ktoś ma np. dwie 
umowy — jedną w wysoko-
ści pensji minimalnej 2600 zł 
brutto, a drugą na np. 3 100 zł 
brutto, to płaci składki tylko 
od tej pierwszej. Po zmianach 
trzeba będzie płacić składki od 
każdej umowy niezależnie od 
jej wysokości. Zatrudnienie na 
kilku umowach jest stosowane 
w turystyce czy gastronomii, 
czyli w branżach, które naj-
mocniej odczuły kryzys gospo-
darczy. Rząd rozważa także 
oskładkowanie umów o dzieło.

Z kolei likwidacja ulgi abo-
licyjnej boleśnie dotknie setek 
tysięcy Polaków pracujących za 
granicą, m. in. w Belgii, Holan-
dii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, 
Finlandii, Portugalii, Norwegii 
czy Słowacji. W wyniku likwi-
dacji ulgi abolicyjnej podatnik 

będzie musiał zapłacić rocznicę 
miedzy podatkiem zapłaconym 
za granicą, a podatkiem w Pol-
sce, z uwzględnieniem polskich 
progów podatkowych i polskiej 
— wyjątkowo niskiej — kwoty 
wolnej od podatku. Przykłado-
wo, Polak zatrudniony w Belgii 
i zarabiający minimalne wyna-
grodzenie w tym kraju (1600 
euro) będzie musiał zapłacić 
dodatkowo ok. 7 000 zł podat-
ku w Polsce.

Opłata przekształceniowa to 
kolejny przykład, jak państwo 
niewywiązujące się ze swo-
ich obietnic wobec obywatela 
jeszcze na tym zarabia. Jest 
związana z planami całkowitej 
likwidacji OFE. W przypadku 
przekazania środków z OFE na 
IKE będzie pobrana dodatkowa 
opłata w wysokości 15 proc. 
Przeciętnie w OFE każdy Polak 
ma obecnie zgromadzone ok. 
8,5 tys. zł co oznacza, że w wy-
niku opłaty przekształceniowej 
straci ponad tysiąc złotych.

Kolejna kradzież naszych 
pieniędzy w biały dzień — czyli 
opłata depozytowa od wymia-
ny oleju. Ma być płacona przy 
każdej wymianie oleju. Jej 
wysokość ma wynieść nawet 
10 zł za litr oleju, co oznacza, 
że po ok. 20 tys. przejecha-
nych kilometrów wymiana 6 
litrów oleju będzie nas kosz-
towała nawet dodatkowych 60 
zł. Opłata wprowadzona pod 
szczytnym hasłem ochrony śro-
dowiska może mieć odwrotny 
skutek, bo zamiast wymieniać 
olej u mechaników, kierowcy 
zaczną robić to sami, a zużyty 
olej wylewać gdzie popadnie.

Podatek handlowy. Będą 
go płacić przedsiębiorstwa 
z sektora handlowego 
od miesięcznego obrotu. 
Oczywiście, jak w przypadku 
innych tego typu podatków, np. 
bankowego, jego koszt natych-
miast zostanie przerzucony 
na klientów. Wejdzie w życie, 
jeśli nie zablokuje go Trybunał 
Sprawiedliwości UE. 

Jak przystało na prawico-
wy rząd „wrażliwy społecznie” 
będzie też wyższa danina „so-
lidarnościowa”. Dziś płacą ją 
osoby z dochodem powyżej 
1 mln zł, a jej stawka wynosi 
4 proc. Rząd rozważa obniże-
nie progu, od jakiego pobie-
rana jest danina do 250 tys. zł 
i zwiększenie stawki podatku 
do 8 proc.

Należałoby jeszcze przy-
pomnieć, że szaleje inflacja, 
która jest swoistym podatkiem, 
od 2011 mamy „tymczasowo” 
podniesioną stawkę VAT. Nasze 
kwoty wolne od podatku są nie-
podwyższane od 2009 r. i w po-
równaniu do innych państw 
budzą politowanie, a do tego 
jeszcze progi podatkowe od 
2008 roku są zamrożone, co 
sprawia, że płacimy większy 
podatek. Efekt jest taki, że 
w Polsce podatki płacą miliony 
najgorzej zarabiających, któ-
rzy w innych państwach byliby 
zupełnie z podatku zwolnieni. 
Trudno w tej sytuacji zachęcić 
emigrantów do powrotu, tym 
bardziej, że mimo podwyżki 
płacy minimalnej z 2600 na 
2800 zł, jej wartość przeli-
czana w euro spadła z 616 do 
611 euro. (S. Sobczak)

Jak żyć w tym (k)raju?
Nowy rok z nowymi podatkami

W Parku Miejskim od 4 
stycznia czeka na Was piękna, 
pachnąca nowością bibliotecz-
ka plenerowa. Zgromadzo-
ne w niej książki czekają już, 
by ktoś po nie sięgnął (wiele 
z nich już się doczekało), prze-
czytał i podał dalej. 

O parkowej biblioteczce 
opowiada dyrektor biblioteki, 
Krzysztof Kozanecki.

— Mimo mało optymistycz-
nej aury zaczynamy nowy rok 
z przytupem. Otwieramy na 
nowo Bibliotekę Parkową do-
stępną 24 godziny na dobę. Do-
stępną dla wszystkich miesz-
kańców Aleksandrowa, którzy 

nawet okazjonalnie tu przyja-
dą. Mają chwilkę czasu, mogą 
sobie w parku posiedzieć, po-
czytać, wypożyczyć, wymie-
nić, oddać. Nawet jeżeli mają 
jakąś własną książkę już prze-
czytaną, a chcieliby się nią 
podzielić, to też tutaj mogą ją 
zostawić. 

Zasada jest bardzo prosta 
— oddajemy przeczytaną albo, 
jeżeli ta przeczytana bardzo 
nam się spodobała, w zamian 
dajemy jakąś inną z własnej 
domowej biblioteczki. 

Wyglądem biblioteczka wpi-
suje się w miejsce, w którym 
się znajduje, czyli w park.

— Wcześniej to była skrzynia. 
Teraz okazuje się, że mamy 
kolejne drzewo w parku — bi-
blioteczne drzewo, czytelni-
cze, literackie — można je tak 
nazywać. Mam nadzieję, iż 
mimo takiego artystycznego 
przedstawienia tej biblioteki, 
będzie ona zauważalna, będzie 
do odróżnienia od naturalnych 
drzew. Obserwujemy duże za-
interesowanie ze strony dzieci, 
ale nie tylko dziecięce pozycje 
czytelnicze tutaj się znalazły, 
jest również coś dla dorosłych 
— opowiada Krzysztof Kozanecki.

To ważne, by podtrzymać 
zainteresowanie czytelnic-

twem, a wręcz rozbudzać je, 
bo ze statystyk wynika, że 
mniej niż połowa Polaków 
czyta w ciągu roku choć jed-

ną książkę… Pora poprawić 
statystyki! Zapraszamy więc 
do parku. (S. Sobczak) 

To prawdziwa gratka dla miłośników czytania! 

Książkowe drzewo w parku miejskim



12 STRONA

40 i cztery, Nr 1 (620), 15 stycznia 2021 r.Ogłoszenia

Towarzystwo Przyjaciół 
Niepełnosprawnych 

poszukuje pracownika 
na stanowisko: 

Opiekun Medyczny
 

Pracownik Socjalny 

do mieszkań wspomaganych 
dla osób starszych 

w Aleksandrowie Łódzkim — 
Umowa o pracę. 

Zgłoszenia prosimy kierować 
na adres e-mail: 

kweglarska@tpn.org.pl 
lub pod numerami telefonu 

792089822, 694642251. 

Jeśli alkohol pojawia się w Twoim życiu często, 
komplikuje Twoje życie zawodowe i rodzinne, 
jeśli zastanawiasz się czy to już jest problem 

czy jeszcze nie, zadzwoń, umów się na 
spotkanie z terapeutą uzależnień. Wspólnie 

zastanowimy się nad odpowiedzią. 
Jeśli mieszkasz z osobą uzależnioną od 
alkoholu — jesteś jej mężem, jego żoną, 

partnerem lub partnerką, synem, córką, ojcem, 
matką, rodzeństwem i chcesz dowiedzieć się 
co z tym zrobić — zadzwoń do nas, umów się 

na spotkanie z terapeutą uzależnień. 
Porozmawiamy, wspólnie poszukamy rozwiązań. 

Poradnia Leczenia Uzależnienia 
od Alkoholu i Współuzależnienia 

Aleksandrów Łódzki, 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 
(SP ZOZ), I piętro, pokój 39. 

Rejestracja telefoniczna 
od poniedziałku do piątku 

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

 1 

B U R M I S T R Z  A L E K S A N D R O W A  Ł Ó D Z K I E G O 
o g ł a s z a 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
 

Położenie 
 nieruchomości KW Nr 

działki 
Powierzchnia 

działki 
Cena 

nieruchomości  Wadium 

Sanie, 
gm. Aleksandrów Łódzki 

LD1G 
/00087459/3 54/3 0,1242ha 50.300,00zł 10.060,00zł 

 
1. Niezabudowana nieruchomość, położona w miejscowości Sanie, gmina Aleksandrów Łódzki, ogrodzona 

przez właściciela, łącznie z działką sąsiednią oznaczoną nr 54/1, porośnięta trawą i miejscami drzewami. 
Teren przyległy uzbrojony jest w energię elektryczną i wodociąg. Dostęp do działki wąskim dojazdem (ok. 
4,8 m) od drogi asfaltowej przez rów (brak podjazdu). Dojazd częściowo zastawiony budynkiem 
gospodarczym z płyt betonowych posadowionym na działce sąsiedniej. Sąsiedztwo stanowią tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej oraz tereny niezabudowane użytkowane rolniczo.  

2. Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka o numerze 
ewidencyjnym gruntów 54/3, położona, obręb Sanie, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: 10KZ-
tereny dróg - drogi zbiorcze; U10MN/MR - tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej. 
 Szczegółowe warunki zabudowy i zagospodarowania terenu określa pełny wypis i wyrys z obowiązującego 
dla tego obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

3. Powyższa nieruchomość jest wolna od wszelkich zobowiązań i obciążeń. 
4. Przetarg odbędzie się 16 lutego 2021r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie 

Łódzkim, plac Tadeusza Kościuszki 2 (budynek B - sala ślubów).  
5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką lub przelewem 

do dnia 10 lutego 2021r. w kasie tut .Urzędu lub na konto Urzędu nr 37878000070000023110000009. W 
przypadku wpłaty przelewem, wadium musi wpłynąć na konto tut. Urzędu najpóźniej do dnia 10 lutego 2021 
roku.  

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

7. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony obowiązujący aktualnie podatek VAT w wysokości 23%. 
8. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić zaoferowaną cenę, pomniejszoną o wpłacone wadium 

najpóźniej w terminie do dnia 23 lutego 2021r. w kasie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim lub 
na konto tut. Urzędu w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim Nr konta 
64878000070000023110000008. 
Ponadto informujemy, że potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do tut. Urzędu, pok. 112 przynajmniej na 
dzień przed zawarciem aktu notarialnego. 

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

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

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

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

 
Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej www.aleksandrow-
lodzki.pl, na BIP-ie tut. Urzędu, a ponadto na nieruchomości wyznaczonej do sprzedaży oraz w prasie lokalnej i 
biuletynie informacyjnym „40 i cztery” Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.  
 
Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki 
Przestrzennej, pokój 112, tel. 042/270 03 54. 
 
Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów. 
 
Aleksandrów Łódzki, dnia 5 stycznia 2021 roku.  
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B U R M I S T R Z   A L E K S A N D R O W A   Ł Ó D Z K I E G O 
o g ł a s z a 

  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych 
 

Lp. Położenie 
 nieruchomości 

KW Nr 
działki 

Powierzchnia 
działki 

Cena 
nieruchomości 

netto 

Wadium 

1. Brużyczka Księstwo, gm. 
Aleksandrów Łódzki 

LD1G 
/00040352/2 

252 946m2 42.500,00zł 8.500,00zł 

2. Brużyczka Księstwo, gm. 
Aleksandrów Łódzki 

LD1G 
/00040352/2 

256 959m2 43.100,00zł 8.620,00zł 

3. Brużyczka Księstwo, gm. 
Aleksandrów Łódzki 

LD1G 
/00040352/2 

258 959m2 43.100,00zł 8.620,00zł 

 
1. Przedmiotowe działki są niezabudowane, liczne naniesienia roślinne (drzew, głównie młodych samosiejek), 

wymagających niezbędnej przecinki w celu zabudowy działek zgodnie z przeznaczeniem. Dojazd do działek 
drogą o nawierzchni asfaltowej oraz drogą gruntową. Przyległy teren uzbrojony jest w prąd i wodę. 
Sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane, zalesione, dalej tereny mieszkaniowe jednorodzinne w trakcie 
urządzania i budownictwo zagrodowe. 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ewid. gruntów 252, 
256, 258 położone w Brużyczce Księstwo gm. Aleksandrów Łódzki znajdują się na terenie oznaczonym 
symbolem J4MN/MR-zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i jednorodzinna. Szczegółowe warunki zabudowy 
i zagospodarowania terenu określa pełny wypis i wyrys z obowiązującego dla tego obszaru miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 

3. Powyższe nieruchomości są wolne od wszelkich zobowiązań i obciążeń. 
4. Przetarg odbędzie się 16 lutego 2021r. o godzinie  12.00, 12.30, 13.00- oddzielnie na każdą działkę, w 

siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim ( budynek B- I piętro, sala ślubów). 
5. Poprzedni przetarg ogłoszono 20.10.2020r., 15.12.2020r. 
6. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką lub przelewem 

do dnia 10 lutego 2021r. w kasie tut .Urzędu lub na konto Urzędu nr 37878000070000023110000009.W 
przypadku wpłaty przelewem, wadium musi wpłynąć na konto tut. Urzędu najpóźniej do dnia 10.02.2021r.  

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

8. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony obowiązujący aktualnie podatek VAT w wysokości 23%. 
9. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić zaoferowaną cenę, pomniejszoną o wpłacone wadium 

najpóźniej w terminie do dnia 23 lutego 2021r. w kasie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim lub 
na konto tut. Urzędu w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim Nr konta 
64878000070000023110000008. 

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

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

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

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

 
Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej www.aleksandrow-
lodzki.pl, na BIP-ie tut. Urzędu, a ponadto na nieruchomości wyznaczonej do sprzedaży oraz w prasie  lokalnej i 
biuletynie informacyjnym 40 i cztery Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.  
 
Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki 
Przestrzennej, pokój 112, tel. 042/270 03 54. 
 
Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów. 
 
Aleksandrów Łódzki, dnia 5 stycznia 2021r. 



STRONA 13

40 i cztery, Nr 1 (620), 15 stycznia 2021 r. Ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I A D R O B N E

• SKupię 2 telefony komórkowe z klawiaturą. 
Tel. 791 77 17 18. 

• Sprzedam komplet kół zimowych o rozmiarze 
175/65/14, stan dobry 45 zł sztuka.  
Tel. 791 77 17 18. 

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

• Oddam dwa duże psy (labrador i mieszaniec 
labradora) z powodów zdrowotnych.  
Tel. 516 641 424.

• Sprzedam tablet Acer Iconia 10 cali (stan 
bardzo dobry) Tel. 504 521 977. 

• PRZYJMUJEMY i bezpłatnie publikujemy 
OGŁOSZENIA DROBNE — tel. 42/27 00 343, 
e-mail: redakcja@aleksandrow-lodzki.pl. 

Płynące z głębi serca, najserdeczniejsze podziękowania wszystkim, którzy dzielili 
ze mną żal i smutek, oraz uczestniczyli w ostatniej ziemskiej drodze mojego Męża

LECHA FORTUNIAKA

Szczególne podziękowania kieruję do Barbary i Mariana Kotarbów, bez których 
w tym bardzo trudnym okresie nie poradziłabym sobie z wielkim bólem, rozpaczą 

i załatwianiem formalności.
Dziękuję firmie pogrzebowej CEDR za zaangażowanie i szacunek z jakim traktowano 
Zmarłego. Nie tylko wykonywali swoją pracę, ale sprawiali wrażenie osób głęboko 

przejętym moim bólem. Dzięki firmie mogłam godnie pożegnać męża.

ANNA FORTUNIAK 
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BB  UU  RR  MM  II  SS  TT  RR  ZZ      AA  LL  EE  KK  SS  AA  NN  DD  RR  OO  WW  AA  ŁŁ  ÓÓ  DD  ZZ  KK  II  EE  GG  OO  
o g ł a s z a 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości  
 

Położenie nieruchomości KW Nr 
działki 

Powierzchnia 
nieruchomości 

Cena 
nieruchomości 

brutto 
Wadium 

Aleksandrów Łódzki 
ul. Wojska Polskiego 35 

LD1G 
/00037630/1 107/5 0,0388ha 53.500,00zł 10.700,00zł 

 
1. Zabudowana nieruchomość położona jest w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Wojska Polskiego 35, na działce 

posadowiony jest budynek garażowy murowany (powierzchnia użytkowa 22,2m2) i gospodarczy- komórki, murowany 
(w złym stanie technicznym). Dostęp od ulicy Wojska Polskiego możliwy przez działki 107/2 i 106/2. Teren przyległy 
jest uzbrojony w media: energię elektryczną, wodociąg, gaz i kanalizację. Dojazd posiada nawierzchnie utwardzone, 
przed budynkami nawierzchnia szlakowa. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa usługowa, handlowa, 
mieszkaniowa wielorodzinna. Gmina Aleksandrów Łódzki nie posiada dokumentacji projektowej i technicznej, 
dotyczącej zabudowy tej działki oraz przyłączy mediów. 
Ddział III księgi wieczystej zawiera wpis nieodpłatnej służebności gruntowej: służebność gruntowa nieodpłatna na czas 
nieokreślony na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu nr 107/6 polegająca na prawie przechodu, przejazdu i 
przeprowadzeniu wszelkich mediów, w tym instalacji energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej 
telekomunikacyjnej, wraz z przyłączami przez działki nr 107/2 i 107/5 do działki nr 107/6, oraz polegająca na prawie 
przeprowadzenia remontu, konserwacji lub naprawy urządzeń infrastruktury technicznej. 

2. Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Aleksandrów Łódzki, działka nr 
ewid. 107/5, obręb A-4, położona jest w terenie o symbolu: D28MN,U- adaptacja, modernizacja, rozbudowa, 
uzupełnienie oraz wymiana istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej, realizacja nowej 
zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem działalności usługowej. Nieruchomość znajduje się w obrębie strefy 
konserwatorskiej. Szczegółowe warunki  określa wypis i wyrys z obowiązującego dla tego terenu miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego.  

3. Powyższa nieruchomość jest wolna od wszelkich zobowiązań i obciążeń.  
4. Przetarg odbędzie się 19 stycznia 2021r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, 

Plac Tadeusza Kościuszki 2 (mała sala w Biurze Rady lub sala ślubów).  
5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką lub przelewem do 13 

stycznia 2021r. w kasie tut .Urzędu lub na konto Urzędu nr 37878000070000023110000009. W przypadku wpłaty 
przelewem, wadium musi wpłynąć na konto tut. Urzędu najpóźniej do dnia 13 stycznia 2021 r. 

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

7. Sprzedaż zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. od podatku towarów i 
usług (Dz.U.2018.2174, ze zm.). 

8. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić zaoferowaną cenę, pomniejszoną o wpłacone wadium najpóźniej w 
terminie do dnia 27 stycznia 2021r. w kasie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim lub na konto tut. Urzędu w 
Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim Nr konta 64878000070000023110000008. 
Ponadto informujemy, że potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do tut. Urzędu, pok. 112 przynajmniej na dzień przed 
zawarciem aktu notarialnego. 

9. Nabywca nieruchomości zobowiązuje się zagospodarować nieruchomość po jej nabyciu zgodnie z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

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

przypadku reprezentowania innej osoby również pełnomocnictwo notarialne lub potwierdzone przez notariusza, 
• w przypadku osób prawnych-aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące), 

pełnomocnictwa oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot. 
11. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca może nastąpić na zasadach określonych ustawą z dnia 24 marca 1920r. o 

nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. 
 
Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej www.aleksandrow-lodzki.pl, 
na BIP-ie tut. Urzędu, a ponadto na nieruchomości wyznaczonej do sprzedaży oraz w prasie lokalnej i biuletynie 
informacyjnym 40 i cztery Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.  
 
Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela  Wydział Geodezji i Gospodarki 
Przestrzennej, pokój 112, tel. 042/270 03 54. 
 
Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów. 
 
Aleksandrów Łódzki, dnia 18 listopada 2020r. 
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B U R M I S T R Z   A L E K S A N D R O W A Ł Ó D Z K I E G O 
o g ł a s z a 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
 

Położenie 
 nieruchomości KW Nr 

działki 
Powierzchnia 

działki 
Cena 

nieruchomości  Wadium 

Aleksandrów Łódzki 
ul. Wierzbińska 38 , obręb A-3 LD1G/00102361/1 127 0,8628ha 352.500,00zł 70.500,00zł 

 
1. Niezabudowana nieruchomość, położona w południowo-zachodniej części Aleksandrowa Łódzkiego, porośnięta jest 

samosiejkami drzew i krzewów. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Wierzbińskiej. Teren 
przyległy uzbrojony jest w przyłącza energii elektrycznej, wody, gazu, kanalizacji. Teren działki przecinają dwie 
napowietrzne linie energetyczne średniego napięcia. Działka w części przeznaczona jest pod przedłużenie dróg 
dojazdowych i lokalnych odchodzących od ul. Chopina. W pobliżu ul. Franciszkańskiej działkę przecina ciek wodny. 
Sąsiedztwo stanowią tereny z zabudową mieszkaniową jednorodzinną istniejącą i w budowie, tereny usługowe i 
przemysłowe.  

2. Zgodnie z uproszczonym wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka o numerze 
ewidencyjnym gruntów 127, położona w Aleksandrowie Łódzkim, obręb A-3, znajduje się na terenie oznaczonym 
symbolem B16MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; B17MN-tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej: B19MN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; B20MN- tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; B21U/MN- tereny zabudowy usługowej z budynkiem mieszkalnym; B18MN- tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 60KL-ulice lokalne ,,L’’; 64.1KL- ulice lokalne ,, L”; 68KD-ulice dojazdowe ,,D”;69KD- 
ulice dojazdowe ,,D”; 59KD- ulice dojazdowe ,, D”. 
 Szczegółowe warunki zabudowy i zagospodarowania terenu określa pełny wypis i wyrys z obowiązującego dla tego 
obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

3. Powyższa nieruchomość jest wolna od wszelkich zobowiązań i obciążeń. 
4. Przetarg odbędzie się 16 lutego 2021r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, Plac 

Tadeusza Kościuszki 2 (budynek B- sala ślubów).  
5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką lub przelewem do dnia 10 

lutego 2021r. w kasie tut .Urzędu lub na konto Urzędu nr 37878000070000023110000009.W przypadku wpłaty 
przelewem, wadium musi wpłynąć na konto tut. Urzędu najpóźniej do dnia 10 lutego 2021 roku.  

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

7. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony obowiązujący aktualnie podatek VAT w wysokości 23%. 
8. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić zaoferowaną cenę, pomniejszoną o wpłacone wadium najpóźniej w 

terminie do dnia 23 lutego 2021r. w kasie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim lub na konto tut. Urzędu w 
Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim Nr konta 64878000070000023110000008. 
Ponadto informujemy, że potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do tut. Urzędu, pok. 112 przynajmniej na dzień przed 
zawarciem aktu notarialnego. 

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

przypadku reprezentowania innej osoby również pełnomocnictwo notarialne lub potwierdzone przez notariusza, 
• w przypadku osób prawnych-aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące), 

pełnomocnictwa oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot. 
10.Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca może nastąpić na zasadach określonych ustawą z dnia 24 marca 1920r. o 

nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.  
 
Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej www.aleksandrow-lodzki.pl, na 
BIP-ie tut. Urzędu, a ponadto na nieruchomości wyznaczonej do sprzedaży oraz w prasie  lokalnej i biuletynie informacyjnym 
40 i cztery Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.  
 
Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki 
Przestrzennej, pokój 112, tel. 042/270 03 54. 
 
Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów. 
 
Aleksandrów Łódzki, dnia 5 stycznia 2021 roku. 
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Historie, które 
przydarzyły się 
pasjonatowi sportu 
z małego miasteczka

Michał Kiński

Abyście byli szczęśliwi…

Jak to jest z noworocznymi postanowieniami dobrze wie-
my. Podejmujemy je zawsze w styczniu, później przekłada-
my na wiosnę, a potem mówimy, że jest już za późno, by 
zrobić formę na lato. We wrześniu nam się nie chce i czeka-
my na nowy rok. Może teraz? Nie poddawać się. Najgorsze są 
początki. Najkrótsza droga do celów nie tylko sportowych: 
mądrze marzyć, marzenia przekuwać w ambicje. Ambicje 
przekładamy w cele i przystępujemy do realizacji… Żeby to 
było takie łatwe, jak nam się wydaje.

Robert Lewandowski Sportowcem Roku 2020 według 86. 
Plebiscytu Przeglądu Sportowego. Dla niego rok 2020 nie był 
zły, wręcz rewelacyjny. Ja wiem, że to człowiek z innej pla-
nety, funkcjonujący na tym świecie nieco inaczej niż więk-
szość obywateli, ale pracował na ten sukces bardzo ciężko. 
Bardzo ciężko, to zbyt lekko powiedziane, bo jego życie 
na początku nie było takie łatwe. Był kiedyś takim samym 
chłopcem, jak większość młodych piłkarzy. Zaczynał jak każ-
dy adept futbolu. Pierwszy trening, pierwszy mecz, pierw-
sze zwycięstwo, pierwszy gol. Sukces Roberta to nie tylko 
jego determinacja, ale również wielkie zaangażowanie ro-
dziców. — To właśnie oni poświęcili wiele czasu, aby zawozić 
mnie na treningi, a później odbierać. Wielu rodziców pukało 
się w głowę i zastanawiało, po co to robią. Robili to tylko 
dlatego, żebym spełniał swoje marzenia i był szczęśliwym 
dzieckiem. Chciałbym podziękować moim rodzicom za to, że 
wspierali mnie bardzo — powiedział Robert Lewandowski po 
otrzymaniu nagrody za Najlepszego Sportowca Polski.

Robert w 2020 roku wygrał mistrzostwo Niemiec, Puchar 
Niemiec, Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy i Superpuchar 
Niemiec. Został królem strzelców Bundesligi, Pucharu Nie-
miec i Ligi Mistrzów. Najlepszy gracz UEFA, Golden Player 
2020, najlepszy piłkarz na świecie FIFA The Best 2020, Piłkarz 
roku w plebiscycie Globe Soccer Awards i Najlepszy Sporto-
wiec Polski według Przeglądu Sportowego. Został również po 
raz drugi ojcem.

Podczas gali emocji nie brakowało. Przed Polakami sta-
nął najlepszy sportowiec Polski. W pewnym momencie mogła 
się łezka w oku zakręcić. Wspomniał swojego zmarłego ojca, 
który nigdy nie widział jego ligowego meczu. Te wszystkie 
nagrody i sukcesy w porównaniu ze stratą najbliższej osoby 
to nic. Bez względu na osiągnięcia w sercu brakuje mu taty. 
Podkreślał to wielokrotnie przy odbieraniu największych na-
gród. — W tamtym czasie byłem nastolatkiem i spotkało mnie 
wiele ciężkich chwil. Wiedziałem, że nie mogę się poddać. 
Ciężka praca jest podstawą sukcesu, a talent jest tylko do-
datkiem do tego wszystkiego — mówił podczas gali Robert 
Lewandowski.

Media budują doskonały wizerunek wielu najlepszych spor-
towców. Pamiętajmy jednak, że sportowcy mają swoje ro-
dzinne problemy. Nikt nie chce się nimi chwalić, nie wiemy 
zbyt wiele o ich życiu prywatnym. W mediach społecznościo-
wych znajdziemy wiele miłych informacji. Dlatego w 2021 
roku warto życzyć, abyście byli tak szczęśliwi, jak to często 
wygląda na Facebooku.

W sobotnie popołudnie zmierzyliśmy 
się z drużyną MPKK Sokołów Podlaski SA. 
Sokołów Podlaski w ramach rozgrywek 
I Ligi Kobiet, gdzie uzdolniona aleksan-
drowska młodzież pokazała „pazurki” 
i dzielnie dawała sobie radę z doświad-
czonymi koleżankami z Sokołowa. 

Pod wodzą trenera Rafała Haponika 
MPKK „odjeżdża” po pierwszej kwarcie 
12:21, ale z każdą kolejną minutą pewne 

swego sokołowianki otrzymują cios za cio-
sem i nie potrafią się przebić przez prawi-
dłowo współpracujące w obronie Basketki! 
Doceniamy pełne zaangażowanie w obro-
nie, gdzie każda z aleksandrowianek ambit-
nie walczyła ze swoimi słabościami. Otrzy-
maliśmy potwierdzenie, że tylko ambitną 
postawą na parkiecie jesteśmy w stanie 
walczyć z każdym! Niestety sił zabrakło 
w ostatniej odsłonie. 

Gratulując szóstej wygranej ekipie z So-
kołowa Podlaskiego pragniemy podzięko-
wać wszystkim Basketkom, które wystąpiły 

w składzie juniorek starszych przygotowu-
jąc się do Turnieju Strefowego, który od-
będzie się w Bydgoszczy (29-31.01.2021 
r.). Na szczególne wyróżnienie indywidu-
alne zasługują — kapitan Alicja Jarząb (22 
pkt., na znakomitej skuteczności 8/12 66,7 
proc.), 7 zbiórek, w tym 4 w ataku! 2 asy-
sty, 1 przechwyt i eval 18! Aleksandra Rok, 
która powoli wraca do formy, co nas bar-
dzo cieszy (10 pkt., 5 zbiórek, 1 przechwyt 
i eval 7)! Oliwia Trzymkowska, również 

walcząc ze swoimi słabościami rozgrywa 
bardzo dobre spotkanie (7 pkt., 9 zbiórek, 
najwięcej w drużynie, 3 asysty i eval 8)! 
Emilia Bołbot, która rewelacyjnie wykorzy-
stywała swoją siłę i uwierzyła w siebie (6 
pkt., 4 zbiórki, 2 asysty, 4 przechwyty, 2 
bloki i eval 10)! 

XIII kolejka rozgrywek I Ligi Kobiet grupa A 
UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki — MPKK 
Sokołów Podlaski SA Sokołów Podlaski 52:70 
(12:21, 19:17; 19:19, 2:13). 

Dobrze zagrane trzy kwarty, nie 
wystarczyły na Sokołów Podlaski

31 stycznia czeka nas finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Będzie 
szansa wylicytować rękawice jednego 
z najlepszych zawodnik MMA Damiana 
Stasiaka. Na aukcję trafi również piłka 
i koszulka z podpisem srebrnego meda-
listy mistrzostw świata w piłce nożnej 
Marka Dziuby. Można stać się posiada-
czem gadżetów Sokoła Aleksandrów 
Łódzki. Czeka również na Was koszul-
ka z podpisami dwóch byłych piłkarzy 
reprezentacji — Euzebiusza Smolarka 
i Pawła Golańskiego. Podpisał się rów-
nież prezes Łódzkiego Związku Piłki 
Nożnej Adam Kaźmierczak. Zachęcamy 
do licytacji, bo wszystkie fundusze idą 
na szczytny cel. (kiniu) 

„Sportowe” licytacji dla WOŚP
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11 stycznia piłkarze Sokoła Aleksandrów rozpo-
częli okres przygotowawczy. Po miesięcznej prze-
rwie zawodnicy wrócili do treningów. Nastąpiły 
zmiany w sztabie szkoleniowym.

Sokół rozpoczął zajęcia bez trenera przygotowa-
nia motorycznego Adriana Jareckiego, który dołączył 
już do zespołu Resovii Rzeszów. Szkoleniowiec sko-
rzystał z okazji, by rozpocząć pracę z pierwszoligow-
cem, którego asystentem trenera jest znany dobrze 
wszystkim Dawid Kroczek.

— Chciałem podziękować za współpracę zawodni-
kom, sztabowi szkoleniowemu, trenerom akademii 
oraz wszystkim osobom związanym z klubem Sokół 
Aleksandrów Łódzki — mówi Adrian Jarecki. — Na 
swojej drodze spotkałem tam mnóstwo życzliwych 
osób, z którymi przyjemnie było pracować, dyskuto-
wać i wymieniać się doświadczeniami. Tym trudniej 
było mi podjąć decyzję o odejściu z klubu, jednak 
oferta pracy na centralnym poziomie nie trafia się 
codziennie, więc podjąłem się kolejnego sportowego 
wyzwania. W Aleksandrowie pracowałem w pierw-
szym zespole seniorów, ale również w akademii ze 
starszymi rocznikami i wydaje mi się, że w niedale-
kiej przyszłości wychowankowie mogą być motorem 
napędowym jedynki. Uważam, że klub jest otoczony 
pasjonatami sportu, którym zależy na dobrym wize-
runku Sokoła oraz na rozwoju piłki w mieście. Jestem 
przekonany, że w rundzie rewanżowej chłopaki wsko-
czą na właściwe tory i awansują do pierwszej ósemki. 
Życzę zawodnikom, trenerom i działaczom zdrowia 
i trochę więcej szczęścia, a reszta przyjdzie sama. 
Powodzenia Mistrzowie — mówi były już trener przy-
gotowania fizycznego w Sokole Aleksandrów Łódzki.

Trener Michał Bistuła (na zdjęciu) jednak nie zała-
muje rąk i już sobie poradził z uzupełnieniem sztabu 
szkoleniowego. Śmiało można powiedzieć, że dru-

żyna przygotowana jest do ciężkiej pracy w najbliż-
szych tygodniach.

— Adrian Smolarski będzie moim asystentem, a tre-
nerem przygotowania motorycznego został Bartło-
miej Grąbkowski. Oczywiście o formę bramkarzy 
zadba Arkadiusz Sima — informuje Michał Bistuła, 
trener pierwszej drużyny.

Wiadomo już, że pierwszy sparing nie odbędzie się 
z Pogonią Zduńska Wola. Sokołowi udało się znaleźć 
na to miejsce innego rywala również na czwartoligo-
wym poziomie.

W tym samym terminie, czyli 16 stycznia, zagramy 
z Wartą Sieradz. Reszta meczów sparingowych ma się 
odbyć zgodnie z planem — informuje Ireneusz Przy-
bysz, kierownik Sokoła Aleksandrów Łódzki.

Jak wygląda rozkład najbliższych meczów sparingowych? 
16 stycznia — Warta Sieradz (w Aleksandrowie 11:00) 
— IV liga.
23 stycznia — Włókniarz Zelów (Aleksandrów) — IV liga.
30 stycznia — Znicz Pruszków — II liga.
6 lutego — Pogoń Grodzisk Mazowiecki — III liga.
17 lutego — KKS Kalisz (Kalisz) — II liga.
20 lutego — Sokół Kleczew (Uniejów) — III liga.
27 lutego — Zjednoczeni Stryków (Aleksandrów) — IV liga.
7 marca — GKS Bełchatów (Bełchatów) — I liga.

Początek roku to doskonały 
czas na podsumowanie ostat-
nich miesięcy, które nie były 
łatwe przez epidemię. Jaki 
był ubiegły rok dla Waszego 
klubu? 

Z pewnością było to naj-
dziwniejsze dwanaście miesię-
cy w ponad 20-letniej historii 
klubu. Mimo wszystko to był 
dla nas owocny rok. Nieustają-
co rozrastająca się sieć drużyn 
młodzieżowych, ale przede 
wszystkim awans naszej se-
niorskiej drużyny do ligi okrę-
gowej spowodowały, że obec-
nie nasz klub przekroczył już 
liczbę 100 zawodników. 
Victoria Rąbień to nie tylko 
drużyna seniorska, ale rów-
nież młodzież. Ile zespołów 
obecnie posiada klub? 

Obecnie po drobnej reorga-
nizacji młodzieżowego pionu 
sportowego mamy 5 drużyn 
młodzieżowych: w katego-
rii Trampkarz (rocznik 2007) 
— trener Artur Kościuk, w ka-
tegorii Młodzik (rocznik 2009) 
— trenerzy Damian Gamus oraz 
Przemysław Jończyk, w ka-
tegorii Orlik (rocznik 2011) 
— trenerzy Rafał Serwaciński, 

Dawid Piątkowski oraz Marcin 
Olszycki. Posiadamy też dwie 
drużyny w kategorii Żak (rocz-
nik 2012 i 2013). Łącznie oko-
ło 90 dzieciaków trenujących 
w klubie. Do tego mamy 25 
seniorów, co razem przekłada 
się na największą liczbę zrze-
szonych zawodników w histo-
rii Victorii Rąbień. Zawodnicy 
drużyn młodzieżowych dodat-
kowo mają treningi motorycz-
ne oraz bramkarskie.
Łączenie funkcji prezesa 
oraz trenera nie jest takie 
łatwe jak się wydaje. Minę-
ło już kilkanaście miesięcy 
od pełnienia funkcji sternika 
Victorii. Jak sobie w klubie 
radzi prezes i jednocześnie 
trener? 

Na pewno wiele się zmieni-
ło przy połączeniu tych dwóch 
funkcji. Poza organizacją pro-
cesu szkolenia w klubie oraz 
bezpośrednim szkoleniem 
dzieci i młodzieży, doszły 
obowiązki administracyjne, 
a tych, proszę mi uwierzyć, 
jest naprawdę sporo. Zarząd 
Klubu jednak stanowią właści-
wi ludzie — mamy podział obo-
wiązków, każdy wie za jaką 

„działkę” odpowiada. Wspiera-
my się i na bieżąco rozwiązu-
jemy sprawy oraz ewentualne 
problemy. Jestem przekonany, 
że idziemy w dobrym kierunku, 
choć nie ukrywam, że jest kil-
ka istotnych aspektów, które 
chcielibyśmy w 2021 uregulo-
wać, szczególnie dotyczących 
systemu podlewania boiska 
w Rąbieniu.
Kiedy do treningów wró-
cą grupy młodzieżowe i jak 
będą wyglądać zajęcia?

Zaczęliśmy od poniedziałku. 
W pierwszym tygodniu grupa 
2009 i 2011 będzie mieć obóz 
dochodzeniowy na obiektach 
Very Sport — dwa treningi 
dziennie, treningi motoryczne, 
obiad oraz zajęcia integracyj-
ne. Grupa 2012 i 2013 ma obóz 
dochodzeniowy w Rąbieniu — 
dwa treningi dziennie w szkol-
nej hali, obiad i zajęcia inte-
gracyjne. Z kolei rocznik 2007 
będzie trenował na dostęp-
nych obiektach w Aleksandro-
wie. Taki jest plan na drugi 
tydzień ferii. 
Wszyscy liczą, że rok 2021 
będzie lepszy nie tylko pod 
względem zdrowotnym, ale 

również sportowym. Czego 
życzy prezes całej społecz-
ności związanej z Victorią 
Rąbień? 

Po pierwsze życzę zdrowia 
zawodnikom, gdyż tylko ono 
pozwoli na realizację indy-
widualnych i zespołowych 
celów. Po drugie z aspektów 
organizacyjnych z pewno-
ścią niezbędną rzeczą jest 
uregulowanie spraw z dostę-

pem wody oraz systemem 
nawadniania boiska. Po trze-
cie nieustającej pasji i chęci 
zawodników do usprawnia-
nia się, podnoszenia swoich 
umiejętności, co przełoży 
się na godne reprezentowa-
nie żółto-niebieskich barw 
na arenie powiatowej, wo-
jewódzkiej i ogólnopolskiej. 
Wszystkiego dobrego na nowy 
2021 rok. (Kiniu)

Odszedł trener, niech żyje trener

Po połączeniu dwóch funkcji doszło nieco 
więcej obowiązków
Rozmowa z Łukaszem Wijatą, trenerem i prezesem Victorii Rąbień.

Łukasz Wijata — w środku. 




