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opinie

Banaś jak cierń w bucie

Kryształowy, godny zaufania, ręczymy 
za niego — tak jeszcze niedawno koledzy 
z Prawa i Sprawiedliwości mówili o swo-
im koledze — Marianie Banasiu. Takie 
strzeliste zapewnienia o nieskazitelnym 
charakterze Banasia były wynikiem dzien-
nikarskiego śledztwa które wykazało, że 
pan Marian w Krakowie prowadzi — w na-
leżącej do niego kamienicy — tzw. hotel na 
godziny, czyli mówiąc prostymi słowy dom 
schadzek vel burdelik.

Oczywiście i takie przybytki w królewskim 
mieście Krakowie być muszą, skoro jest na 
nie zapotrzebowanie i popyt. Ale zazwy-
czaj są one prowadzone przez przedstawi-
cieli tzw. półświatka, a więc różnej maści 
mniej lub bardziej szemranych mafiozów 
lub innych nieciekawych typów, których 
miejsce powinno być za kratkami, a nie 
w biznesie. Nie ma chyba jednak kraju, na-
wet licząc Azję, Afrykę i kraje byłego ZSRR, 
w którym tego rodzaju działalnością zaj-
mowałby się szef Najwyższej Izby Kontroli! 
Tymczasem nasz Marian Banaś prowadził 
w Krakowie hotel na godziny już po wybo-
rze na to stanowisko, jedno z najważniej-
szych w państwie.

Od tamtego czasu wiele się zmieniło. Ma-
rian nie prowadzi już w Krakowie domu 
uciech, nie ma też już kolegów w PiS. Po 
wybuchu afery z dziennikarską prowokacją 
koledzy gorliwie go bronili, ale dość szyb-
ko zmienili front. Po paru dniach mydlenia 
oczy publiczności, prezes postanowił się 
Banasia pozbyć z NIK-u, a chór klakierów 
jak jeden mąż zmienił zdanie. Nagle krysz-
tałowy Banaś stał się „be” zaczęto na niego 
najeżdżać jak na burą sukę. Próbowano go 
zmusić do zrzeczenia się stanowiska szefa 
NIK, ale Banaś ani myśli podać się do dymi-
sji. To spowodowało otwartą wojnę między 
nim a PiS-em, która trwa już prawie dwa 
lata. Ta wojna przybiera na sile, PiS do-
biera się do syna Banasia, a Banaś do PiS-
-owskich szwindli i przekrętów, nasyłając 
swoich kontrolerów tam, gdzie wyczuwa 
ich zapach. A nos ma dobry, w końcu był 
jednym z nich… 

PiS nienawidzi Banasia i dałby wiele, aby 
się go pozbyć. Banaś jednak nie odpuszcza 
i kąsa boleśnie swoich dawnych kamratów. 
Do krwi. Na tym ringu bulterierów może 
być jeszcze wiele emocji, a wynik wciąż 
trudny do przewidzenia. Kibicuję tej wal-
ce i obstawiam, że dojdzie w niej jeszcze 
do wielu rund.

Apis

Któż nie chciał być w dzieciń-
stwie strażakiem? Chyba każdy miał 
taki okres, niezależnie od tego czy 
był dziewczynką czy chłopakiem. 
Szczególnie gdy na pobliskiej ulicy 
wybuchł pożar, a cała dzieciarnia 
z okolicy z wypiekami na twarzy 
obserwowała dzielnych strażaków, 
jak rozprawiają się z czerwonym 
kurem za pomocą sikawek, drabin 
i armatek wodnych.

Strażak — to brzmi dumnie. Chy-
ba każdemu z nas ten zawód ko-
jarzy się z odwagą, narażaniem 
własnego życia dla ratowania in-
nych, z poświęceniem i niesieniem 
pomocy. Dlaczego więc rząd chce 
pozbawić część strażaków pra-
wa do bycia strażakami? Według 
projektu nowej ustawy o Ochot-
niczych Strażach Pożarnych mają 
oni stracić prawo do nazywania się 
strażakami, a jedynie będą ratow-
nikami OSP. Miano strażaka będzie 
zarezerwowane jedynie dla „za-
wodowców”… 

Czemu to ma służyć? Czy ochotni-
cy nie gaszą pożarów, nie jeżdżą do 
wypadków i walczą ramię w ramię 
ze swymi kolegami z Państwowych 
Straży Pożarnych o ludzkie życie?

Wydaje się, że to kolejny zabieg 
mający na celu poniżenie i pognę-
bienie lokalnych struktur i stowa-

rzyszeń, jakimi są Ochotnicze Stra-
że Pożarne. Pokazanie im, że są 
gorsi od swych kolegów z PSP i że 
tak naprawdę nie są żadnymi stra-
żakami, tylko leśnymi dziadkami. 

OSP mają w naszym kraju po-
nad stuletnią tradycję. Nie tylko 
bronią ludzkiego dobytku przed 
ogniem i żywiołami, ale również 
prowadzą na wsiach działalność 
kulturalną, społeczną, integrują 
mieszkańców i zapewniają im roz-
rywkę. Remizy są często miejscem 
spotkań, zabaw, zebrań wiejskich 
i narad. To nie podoba się obecnej 
władzy, która stawia na central-
ne sterowanie i zarządzanie. Nie 
w smak tej władzy, że strażami 
ochotniczymi zawiadują samorzą-
dy, które je jednak również finan-
sują. Tak przynajmniej dzieje się 
w Aleksandrowie, gdzie samorząd 
co roku przeznacza ponad milion 
złotych na wyposażenie i samocho-
dy strażackie dla OSP. Tym bardziej, 
że na rząd w kwestii strażackich 
samochodów liczyć nie można. To 
pokazał czarno na białym przykład 
z naszego miasta, gdzie mająca 
najwyższą w województwie liczbę 
wyjazdów jednostka OSP z Alek-
sandrowa została skreślona z listy 
przydziałów samochodów gaśni-
czych, bo… tutejsza straż sympa-

tyzuje z Wielką Orkiestrą Świą-
tecznej Pomocy.

W obecne rządy wpisana jest 
tęsknota za PRL-em i centralnym 
zarządzaniem, stąd pomysł likwi-
dacji powiatowych szpitali oraz 
utrudnianie życia samorządom, 
których przecież za PRL nie było. 
Ale Ochotnicze Straże Pożarne były 
i miały się dobrze! Nawet w tam-
tych latach pozwalano straża-
kom — ochotnikom na autonomię 
i funkcjonowanie według własnych 
zasad, plus oczywiście organizo-
wanie niezapomnianych wiejskich 
zabaw…

Trudno dociec, dlaczego ochot-
nicy stali się solą w oku obecnie 
nam rządzących. Widać jednak wy-
raźnie kurs na skłócenie ich z za-
wodowcami oraz osłabienie roli 
OSP. Czy to dobrze zrobi sprawne-
mu gaszeniu pożarów? Śmiem wąt-
pić. Druhowie z OSP bardzo czę-
sto są na miejscu zdarzenia jako 
pierwsi, bo mają bliżej i szybciej 
dowiadują się o zagrożeniu. Bar-
dzo często odjeżdżają jako ostatni, 
bo trzeba dozorować pogorzelisko, 
uprzątnąć miejsce wypadku, a na 
to ich koledzy z PSP często nie 
mają czasu. Po co wiec psuć coś, 
co dobrze funkcjonuje od dziesię-
cioleci? (kec)

Kto będzie gasił pożary?
Strażak — to brzmi dumnie!

Sery, wędliny, powidła i wiele 
innych artykułów spożywczych tra-
fiło do najbardziej potrzebujących 
rodzin. A to tylko jedna z transz. 
Kolejnych powinniśmy spodziewać 
się w nieodległej przyszłości. 

— Zaczęliśmy wydawać żywność 
kilkanaście dni temu — mówi Anna 
Koszlaga-Wachowska, pracownik 
socjalny w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Aleksandrowie Łódzkim. 
— Jest to żywność z Banku Żywno-
ści, finansowana częściowo z pro-
gramu rządowego, ale też z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. 

Do potrzebujących rodzin trafić 
mają jeszcze dwie transze żywności. 
Głównym kryterium przydziału jest 
dochód. Zgodnie z ustawą o pomocy 
społecznej dla jednoosobowego go-
spodarstwa domowego to 1.542,20 zł. 

— Zainteresowanie jest duże — do-
dają pracownicy socjalni. — To duże 
odciążenie domowych budżetów. 
Rzeczy, które otrzymają od nas, nie 
muszą już kupić. Pieniądze, które 

musieliby wydać na te produkty zo-
stają w portfelu i mogą być spożyt-
kowane w inny sposób, na przykład 
na leki lub leczenie, bo bardzo czę-
sto mamy tutaj do czynienia z oso-
bami które są też przewlekle chore.

Mimo, że przekazywane produk-
ty pozbawione są logo producen-
tów, są — co podkreślają pracow-
nicy socjalni — produktami bardzo 
wysokiej jakości. (j.) 

Żywność dla potrzebujących
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aktualności

Ulica Aleksandrowska zyska 
w tym roku nową nawierzch-
nię na prawie 2,5 km odcin-
ku. Wymieniona zostanie cała 
konstrukcja jezdni. Ten bar-
dzo uczęszczany odcinek jest 
głównym dojazdem do miasta 
od strony Aleksandrowa Łódz-
kiego, którym każdego dnia 
przejeżdżają tysiące pojazdów. 

— Pozyskaliśmy 5,7 mln zł 
z subwencji ogólnej co po-
zwoli, aby jeszcze w tym roku 
wyremontować ul. Aleksan-
drowską. Drugą połowę kwoty 
zaplanowaliśmy w budżecie 
miasta. W czerwcu planuje-
my ogłoszenie przetargu, aby 
w wakacje rozpocząć remont 

tej ważne nie tylko dla miesz-
kańców Łodzi drogi — infor-
muje Katarzyna Kowalska, za-
stępca dyrektora Wydziału ds. 
Zarządzania Projektami Urzę-
du Miasta Łodzi.

— Prace chcemy wykonać 
etapami, aby zachować moż-
liwość przejazdu. Trudno za-
pewnić w tym kierunku dodat-
kowe drogi objazdu i jest to 
część drogi krajowej, dlatego 
prace planujemy prowadzić 
pod ruchem. Szczegóły przed-
stawimy po opracowaniu or-
ganizacji ruchu z wykonawcą 
prac — wyjaśnia Marcin Woź-
niak, zastępca dyrektora Za-
rządu Drógi Transportu.

Jeszcze w tym roku nowa Aleksandrowska

Rowerowa pielgrzymka Zdzisława Adamskiego i Sławomira 
Szymczaka od kilku dni to już historia. My jak zawsze kibicujemy 
dwójce aleksandrowian, którzy co roku pokonują rowerem 280 
kilometrów, by odwiedzić Jasną Górę właśnie w czerwcu. Zdzi-
sław Adamski zrobił to już 13 raz, Sławomir Szymczak — ósmy. 
Wyjechali 4 czerwca o 6 rano. Wrócili  w niedzielę. Zadowoleni.

— Co roku o tej porze na Jasnej Górze odbywa się zlot AA, 
w którym zwykle uczestniczymy. W tym roku nie było, ale i tak 
pojechaliśmy — opowiada Zdzisław Adamski. — Wybieram się 
jeszcze rowerem na zlot w lipcu do Lichenia. Jeżeli ktoś zechce 
mi towarzyszyć — zapraszam. (kbs)

Częstochowa po raz trzynasty

W trzech punktach gminy 
Aleksandrów Łódzki stanęły 
piękne serca, które będą bić 
dla potrzebujących i mają być 
zapełnione nakrętkami. Jedno 
z serc znajduje się przy Szkole 
Podstawowej w Bełdowie. 

— Nasze Stowarzyszenie  
„Nowe Szlaki” chce wspierać 
charytatywne cele. W tym 

przypadku będzie to zbiór-
ka pieniędzy na hospicjum 
w Zgierzu. Jedno serce zosta-
ło zakupione z naszych środ-
ków, kolejne dwa zasponso-
rowała gmina. Jeśli ta akacja 
przyniesie zakładane rezul-
taty, to będziemy chcieli do-
kupić więcej serc. To szansa, 
by proekologicznie rozwijać 

młodzież — informuje Adam 
Michaś, prezes stowarzysze-
nia „Nowe Szlaki” w Bełdowie. 

Serce już spodobało się 
dzieciom, to głównie one 
będą zapełniać je, by pomóc 
hospicjum w Zgierzu. Edu-
kacja najmłodszych może 
w przyszłości zaszczepić pew-
ne nawyki, które mogą mieć 
wpływ na ekologię.

— Dla nas to nie jest wielki 
wysiłek, a niektórym ludziom 
taka akcja może przynieść 
wiele korzyści. Można śmiało 
przyznać, że wszyscy wspól-
nie integrujemy się w jednym 
celu — dodaje Paweł Sobczak, 
wicedyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Bełdowie.

Serca znajdziemy również 
przy Młodzieżowym Domu Kul-
tury w Aleksandrowie Łódzkim 
oraz w pobliżu Urzędu Miej-
skiego. (Kiniu)

Serca na korki i nakrętki

Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Zgierzu zaprasza 
do zapoznania się z treścią kie-
runków działań pilotażowego 
programu „Aktywny Samorząd” 
w 2021 roku. Pod adresem www.
pfron.org.pl oraz www.pcpr.po-
wiat.zgierz.pl w zakładce „Ak-
tywny Samorząd” dostępne są 
wszelkie niezbędne informacje. 
Wnioski o dofinansowanie w ra-
mach ww. programu są rejestro-
wane i obsługiwane wyłącznie 
w dedykowanym i bezpłatnie 
udostępnionym osobom niepeł-
nosprawnym programie System 
Obsługi Wsparcia (SOW). 

W ramach programu upraw-
nione osoby niepełnosprawne 
mogą się ubiegać o pomoc m. in. 

w uzyskaniu oprzyrządowania 
do samochodów, uzyskaniu pra-
wa jazdy, sprzętu ortopedyczne-
go, protez, elektrycznego wózka 
inwalidzkiego, napraw wózków, 
a nawet w dofinansowaniu nauki. 

W PCPR w Zgierzu przy ul. Sa-
dowej niepełnosprawni mogą 
również składać wnioski na li-
kwidację barier architektonicz-
nych (np. dostosowanie łazien-
ki), technicznych (schodołazy, 
windy, podjazdy), barier w ko-
munikowaniu (laptopy, tablety, 
smartfony, itp.) oraz dofinanso-
wanie turnusów rehabilitacyj-
nych. Osoby niepełnosprawne 
i opiekunowie mogą się również 
umówić na uzyskanie bezpłatnej 
pomocy prawnej. (ss) 

Program „Aktywny samorząd”Od 28 maja do 30 czerwca 
2021 r. pszczelarze mogą skła-
dać w biurach powiatowych 
ARiMR wnioski o przyzna-
nie pomocy. Można to zrobić 
osobiście, z wykorzystaniem 
wrzutni, za pośrednictwem 
platformy ePUAP lub przesłać 
przesyłką rejestrowaną nada-
ną w placówce Poczty Polskiej.

O pomoc mogą ubiegać się 
pszczelarze zarejestrowa-
ni w ewidencji producentów 
i wpisani do specjalnego re-
jestru. Wysokość wsparcia 
wynosi 20 zł do każdej rodzi-
ny pszczelej, której udało się 
przezimować.

Zainteresowanych takim 
wsparciem, którzy obawiają 
się, że nie będą potrafili sa-

modzielnie wypełnić wniosku, 
zapraszamy do kontaktu z na-
szymi biurami powiatowymi. 
Tam będą dostępni eksperci, 
którzy pomogą w technicz-
nym wypełnieniu wniosku. 
Ze względu na ogranicze-
nia wprowadzone w związku 
z COVID-19 uprzejmie prosimy, 
aby umawiać się telefonicznie 
na konkretny termin. To po-
zwoli uniknąć kumulacji wi-
zyt w tym samym czasie oraz 
zadbać o bezpieczeństwo be-
neficjentów i pracowników 
ARiMR.

Tegoroczny limit pomocy 
wynosi 35,5 mln zł. Wsparcie 
ma charakter pomocy de mi-
nimis.

Wnioski o taką pomoc bę-

dzie można składać co roku.
Więcej informacji na stronie 

Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa: https://
www.arimr.gov.pl/pomoc-kra-
jowa/pomoc-dla-pszczelarzy-
do-przezimowanych-rodzin-
pszczelich.html. 

Rusza pomoc dla pszczelarzy
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18 czerwca 2021 na zajęcia 
online mogą zapisać się uczniowie 
klas VI-VII szkół podstawowych 
oraz szkół ponadpodstawowych. 

„Crime story? Archeologia 
w świetle zagadek przeszłości”. 
Detektyw i archeolog. Czy te dwa 
zawody mają ze sobą coś wspól-
nego? W jakich sytuacjach policja 
prosi o pomoc archeologa? Skąd 
wiadomo, gdzie szukać i jak roz-
poznać właściwy ślad? Podczas 
zajęć będzie można porozmawiać 
o metodach pracy archeologa i wy-
korzystywanych przez tę dziedzinę 
naukach pomocniczych. Zawód ar-
cheologa zostanie zaprezentowany 
na przykładach wykopalisk ze sta-
nowisk od początku epoki żelaza 
aż po okres II wojny światowej.

Zgłoszenia wyłącznie za po-
mocą formularza dostępnego na 
stronie: https://www.maie.lodz.
pl/pl/lekcje-muzealne-online. 

19 czerwca 2021 — spacer 
edukacyjny po terenie Rezerwa-
tu Przyrody Torfowisko Rąbień.

Na terenie rezerwatu Muzeum 
Archeologiczne i Etnograficzne 

w Łodzi przez kilkanaście sezonów 
prowadziło badania wykopalisko-
we. Podczas prac odkryto na tym 
obszarze wiele bardzo ciekawych 
zabytków, z których najstarsze 
pochodzą sprzed 12 tysięcy lat! 

— Zapraszamy wszystkich chęt-
nych na spacer, podczas którego 
omówione zostaną wyniki prze-
prowadzonych badań archeolo-
gicznych — mówi Liliana Mi-
siak-Kuźbik kierownik Działu 
Naukowo-Oświatowego Muzeum 
Archeologicznego i Etnograficzne-
go w Łodzi. Dodatkową atrakcją 
towarzyszącą wycieczce, będzie 
spotkanie z rekonstruktorem, któ-
ry opowie o głównych zajęciach 
ludności z epoki kamienia. Ze 
względu na limit miejsc zgłosze-
nie należy przesłać na adres ma-
ilowy: edukacja@maie.lodz.pl. 

Uczestnicy otrzymają mailową 
informację o miejscu zbiórki.

20 czerwca 2021 — rajd ro-
werowy po parku kulturowym 
Wietrzychowice, Sarnowo i Gaj. 
W trakcie wycieczki będzie moż-
na poznać najstarsze zabytki 
architektury w Polsce, czyli mo-
numentalne grobowce kujawskie, 
które powstały ok. 5500 lat temu. 
Wydarzenie organizowane jest 
we współpracy z Miejsko-Gmin-
nym Centrum Kultury w Izbicy 
Kujawskiej oraz Klubem Turystyki 
Rowerowej Horyzont. Szczegółów 
udziela Dział Naukowo-Oświato-
wy: edukacja@maie.lodz.pl. 

Zachęcamy gorąco do udziału 
w tych wydarzeniach i radzimy 
nie zwlekać z zapisami, ponie-
waż liczba miejsc jest ograni-
czona! (red.) 

aktualności

Studenci Państwowej Uczelni Stanisława Staszica 
w Pile, prowadzą badania naukowe na temat przyczyn 
wypadków drogowych w aspekcie bezpieczeństwa ru-
chu drogowego na terenie Polski. Dlatego kierują zapro-
szenie także do aleksandrowian, aby wzięli udział w do-
browolnych i anonimowych badaniach ankietowych. 
Zgromadzone statystyki wykorzystywane zostaną, jako 
dane naukowe, które stanowić będą cenne źródło do 
przygotowania analizy w postaci pracy naukowej.

— Ankieta składa się z 24 pytań pozwalających na 
wybór jednej odpowiedzi lub umożliwiających wpisa-
nie własnej opinii czy komentarza. Wypełnienie an-
kiety zajmie około 5 minut — mówi Justyna Skibińska 
z Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile. 

Jeszcze do 23 czerwca 2021 r. odbywa się rekru-
tacja na wolne miejsca na zajęcia w MDK prowa-
dzone od września. 

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami (dokumen-
tami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) można 
składać osobiście w sekretariacie MDK, wrzucić je do 
skrzynki podawczej umieszczonej przy drzwiach wej-
ściowych lub wysłać skan wniosku na adres: podając 
w tytule e-maila imię i nazwisko uczestnika. Wnioski 
można pobrać w siedzibie placówki lub na stronie in-
ternetowej Aleksandrowa Łódzkiego. 

— Ważne, aby przy wypełnianiu wniosku pamiętać 
o wyraźnym wpisaniu imienia i nazwiska kandydata, 
obowiązkowo podać numer telefonu kontaktowego 
i adres e-mail, a także wpisać datę. Proszę też ko-
niecznie przeczytać klauzulę informacyjną i zazna-
czyć, czy wyrażacie zgodę lub nie wyrażacie zgody 
na przetwarzanie danych — przypomina Małgorzata 
Domeradzka z aleksandrowskiego MDK.

MDK czeka na wasze wnioski.

Zapisy na zajęcia w MDK

Studenci zbierają materiał

23 czerwca 2021 o godz.18.30 w zabytkowym dwo-
rze w Nakielnicy rozpocznie się celebrowanie Nocy 
Świętojańskiej. 

— W imieniu Elżbiety Pułaczewskiej, właścicielki 
dworu w Nakielnicy, Partnerstwo na rzecz Aleksan-
drowa Łódzkiego serdecznie zaprasza na Noc Świę-
tojańską — mówi Elżbieta Grochulska. — Tradycyjnie 
spotkamy się w ogrodzie zabytkowego dworu Zacher-
tów w Nakielnicy. W programie przewidziany jest 
koncert Karoliny Grabowskiej pt. „Pozytywnie”.

Karolina Grabowska była uczestniczką konkursu „Pa-
miętajmy o Osieckiej”; laureatka zgierskiej Stachuriady, 
członkini Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” w Zgierzu.

Artystce akompaniować będzie Monika Wieczorek 
— instrumentalistka, kompozytorka i pedagog muzyki.

Warunkiem wejścia na spotkanie jest posiadanie 
własnoręcznie uplecionego wianka. 

— W związku z tym, że Noc Świętojańską organizu-
jemy w czasie epidemii, pamiętajmy o zachowaniu 
obowiązującego reżimu sanitarnego — przypomina 
E. Grochulska.

Wydarzenie współfinansowane ze środków Gminy 
Aleksandrów Łódzki. 

Noc Świętojańska w Nakielnicy

Ciekawa oferta łódzkiego muzeum
Europejskie Dni Archeologii w Rezerwacie Przyrody Torfowisko Rąbień

Tuż przed rozpoczęciem 
wakacji Muzeum Archeolo-
giczne i Etnograficzne w Łodzi 
przygotowało bardzo ciekawą 
ofertę w ramach Europejskich 
Dni Archeologii — dla uczniów 
i nieco starszych, ale przede 
wszystkim — dla ciekawych 
świata! Jednym z punktów 
trzydniowych atrakcji jest 
spacer po znanym bardzo do-
brze aleksandrowianom torfo-
wisku w Rąbieniu, które kryje 
jednak kilka tajemnic…  

Akcja Fundacji Amazonek Łódź — Centrum i alek-
sandrowskiego samorządu spotkała się z szerokim od-
zewem pań w wieku 35 plus. Dla nich właśnie, w Dniu 
Dziecka w centrum miasta stanął mammobus, a każda 
chętna aleksandrowianka mogła darmo poddać się ba-
daniu. Zgłosiło się ponad 70 pań w różnym wieku.

— 25 proc. wszystkich badań, które wykonu-
jemy, wykazuje zmiany a z tych zmian, około 2 
proc. to zmiany nowotworowe. Trzeba się więc 
badać profilaktycznie — namawia Paweł Rut-
kowski, technik elektroradiologii, który badania 
w Aleksandrowie przeprowadza każdego roku. 

Nie była to bowiem pierwsza wspólna akcja sa-
morządu i Amazonek. Badania finansowane przez 
samorząd odbywają się co roku, już od 4 lat. Dzięki 
nim aleksandrowianki w różnym wieku mogą zadbać 
o zdrowie, nie martwiąc się o skierowanie. Pamię-
tajmy: wcześnie wykryty rak piersi jest uleczalny. 

Również LUX MED zaprasza na bezpłatną mam-
mografię dla Pań w wieku od 50 do 69 lat. Badania 
refundowane przez NFZ wykonywane są w mobilnej 
pracowni mammograficznej. 

Przed badaniem wymagana jest rejestracja pod 
nr. tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.
pl/formularz, proszę pamiętać o przygotowaniu do-
wodu osobistego. Na badanie trzeba zabrać ze sobą 
zdjęcia z poprzednich mammografii. 

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED bę-
dzie oczekiwała na Panie w Aleksandrowie Łódzkim 
24 czerwca 2021 w godzinach od 10.00 do 17.00 
przy Urzędzie Miasta, pl. T. Kościuszki 2. (kbs)

Panie chętnie skorzystały z badań
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Koniec roku szkolnego 
coraz bliżej, ale uczniowie 
i nauczyciele aleksandrowskiej 
„Jedynki”, nie mogą narzekać 
na brak atrakcji. W placówce 
pojawiły się nowe szafki, 
a przechadzając się szkolnymi 
korytarzami można było 
usłyszeć… język serbski!

Szafka dla każdego ucznia
Szafek jest kilkaset. Każdy uczeń bę-

dzie miał swoją, dzięki czemu ucznio-
wie nie będą zmuszeni choćby do 
dźwigania ciężkich książek. To wspólny 
pomysł dyrekcji i Rady Rodziców, do 
którego swój finansowy wkład dorzuciły 
władze gminy. 

— Chcieliśmy wnieść trochę nowocze-
sności do naszej szkoły i udało nam się 
wspólnie wypracować projekt zakupu 
szafek szkolnych dla uczniów klas 4-8 
— mówi Agnieszka Ostrowska, przewod-
nicząca Rady Rodziców w Szkole Pod-
stawowej nr 1. — Dzięki sumiennym 
wpłatom wszystkich rodziców, udało 
nam się zasponsorować dwie trzecie 
wymaganej kwoty. Burmistrz Alek-
sandrowa, Jacek Lipiński dołożył nam 
brakującą jedną trzecią kwoty i dzię-
ki temu uczniowie naszej szkoły będą 
mieli właśnie takie amerykańskie szafki. 

— Zdecydowanie amerykańskie — 
podkreśla burmistrz. — W tych wszyst-
kich filmach młodzieżowych życie spro-
wadza się do korytarzy i do korzystania 
z szafek, także rzeczywiście jest to 
trochę tego elementu amerykańskiego. 
Ale szkoły, zwłaszcza aleksandrowskie, 
nie są gorsze od szkół amerykańskich. 
Chciałbym życzyć wszystkim, żeby od 
września były one takim symbolem po-
wrotu do normalności. 

Szafki od grudnia czekały na powrót 
uczniów do szkół. Każdy uczeń otrzyma 
swój klucz, dzięki czemu będzie mieć 
nowy nabytek do własnej dyspozycji. Jak 
podkreślają pomysłodawcy zakupu sza-
fek, zmieszczą się w nich nie tylko cięż-
kie książki ale też strój na WF, buty, wio-
senna kurtka czy plecak. Mamy nadzieję, 
że w każdej z nich znajdą się również 
świadectwa z czerwonym paskiem… 

Uczniowie kochają Bałkany
Nowe szafki to nie wszystkie atrak-

cje „zafundowane” uczniom SP nr 1. Za 
nimi także finałowe spotkania całorocz-
nego projektu nauki języka serbskie-
go, chorwackiego, połączonej z nauką 
o kulturze bałkańskiej.

— To są warsztaty prowadzone przez 
pracowników łódzkiego oddziału Fu-
jitsu — mówi Wioletta Stelmasik, na-
uczycielka informatyki. — Spotykamy 
się online z pracownikami serbskiego 

oddziału. To była ich inicjatywa, żeby 
spotkać się z uczniami, opowiedzieć 
trochę o kulturze Serbii. 

Rozmowy prowadzone były zarówno 
po angielsku, jak i po serbsku.

— Jesteśmy otwarci i musimy być 
otwarci na różne języki — mówi Ka-
tarzyna Ochnik, dyrektor SP nr 1. — 
W ofercie obowiązkowej uczniowie 
mogą uczyć się języka angielskiego, 
niemieckiego, rosyjskiego i francuskie-
go. Natomiast musimy wiedzieć, że do 

naszej szkoły chodzą uczniowie pocho-
dzący z różnych krajów.

Szkoła Podstawowa nr 1 współpra-
cuje z łódzkim oddziałem Fujitsu już 
od kilku lat. Uczniowie mieli okazję 
zwiedzić siedzibę firmy, natomiast jej 
przedstawiciele byli z wizytą w alek-
sandrowskiej placówce, prowadząc 
warsztaty z programowania i z budo-
wy komputerów. Obecnie, z uwagi na 
obostrzenia, spotkania odbywają się 
online. (jac) 

Amerykańskie szafki i spotkania z Bałkanami
Po powrocie do szkoły na uczniów czekało wiele niespodzianek

Towarzystwo Śpiewacze Lut-
nia istnieje już 118 lat i wciąż 
aktywnie bierze udział w życiu 
muzycznym naszej gminy, ale 
też kraju oraz na niwie między-
narodowej. Dyrygentką i mene-
dżerem niezmiennie od 20 lat 
jest Renata Banacka-Walczak. 
Dzięki możliwości zapisania na-
grań, a następnie ich wysyłania, 
chór z Aleksandrowa Łódzkiego 
wziął udział w międzynarodo-
wym festiwalu online „Razem 
w XXI wieku — Sofia zaprasza 
sztukę Wiary, Nadziei i Miłości”. 
Festiwal trwał od 4 kwietnia do 

5 maja, wzięło w nim udział 21 
chórów z Polski i była to naj-
liczniejsza reprezentacja w tej 
kategorii. Ponadto zgłosiły się 
chóry z Mołdawii, Rosji, Ukrainy, 
Rumunii, Kenii, Syrii, Norwegii, 
Armenii, Brazylii, Gruzji i Sło-
wacji. Nasz chór zaprezentował 
się „śpiewająco”, otrzymując 
SREBRNE PASMO (90-81 pkt.).

— Jesteśmy niezwykle szczę-
śliwi z tej nagrody, która po-
zwoliła nam ponownie ruszyć 
do dalszej pracy nad nowym 
repertuarem. Szykujemy się 
teraz do Ogólnopolskiego Kon-

kursu Chóralnego w Tykocinie, 
który odbędzie się w dniach 
25–27 czerwca. Mamy nadzie-
ję, że konfrontacja z jury i pu-
blicznością na żywo będzie 
również bardzo dobra i będzie-
my mogli jako Towarzystwo 
Śpiewacze Lutnia przynieść 
naszym słuchaczom kolejny 
powód do dumy. Czas poka-
że — mówi Renata Banacka-
-Walczak. — Serdecznie zapra-
szamy wszystkich miłośników 
sztuki wokalnej w nasze szere-
gi. Wszelkie informacje o nas 
znajdziecie na FB.

Wielkie święto aleksandrowskiej chóralistyki
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„polski ład”

Ulga dla klasy średniej, ulga dla 
samozatrudnionych, a teraz wie-
le wskazuje na to, że rząd będzie 
musiał wymyślić ulgę dla „mikro-
dochodów". Okazuje się bowiem, 
że wprowadzając „Polski Ład”, PiS 
uderzy w osoby, które zarabiały 
w ciągu roku kilka tysięcy złotych 
i do tej pory nie płaciły żadnych 
podatków. — Politycy stali się ofia-
rami własnych działań. Wszystko 
jest doraźne i bez planu — mówi 
ekonomista Stanisław Gomułka. Tu 
polityka wygrywa z ekonomią.

— To antysystem patchworkowo-
-bypassowy z ulgami dla każde-
go — krytykuje zmiany podatkowe 
Sławomir Dudek z FOR i dodaje: 

— Plan jest pełen kompromitacji 
i nieprzemyślanych decyzji, któ-
re tym razem uderzają stricte 
w elektorat rządu, czyli najmniej 
zarabiających. Autorzy zapomnieli 
bowiem o grupie podatników, któ-
rzy dysponują doraźnymi, niewiel-
kim dochodami. Dzisiaj takie osoby 
w ogóle nie płaciły ani podatku, ani 
NFZ, bo korzystały z ulgi zapisanej 
w art. 83 ust. 1 w ustawie o świad-
czeniach opieki zdrowotnej. A ta 
ulga w nowym ładzie jest likwido-
wana. Teraz podatnicy z drobnymi 
dochodami zapłacą 9 proc. nowe-
go podatku, a więc stracą. Mamy 
więc drugi „trójkąt Morawieckie-
go". Wkrótce usłyszymy o kolej-
nej uldze, tym razem dla „mikro-
dochodów". Kolejna komplikacja. 
A już w mediach słyszymy o uldze 
dla samozatrudnionych. Nie ma 
rozstrzygnięć i informacji co z oso-
bami prowadzącymi działalności 
na ryczałcie i karcie podatkowej. 
Jakie składki zdrowotne będą oni 
płacić? Od przychodu? Ryczałto-
we? MF mówi, że trwają analizy. To 
kilkaset tysięcy podatników i nikt 
z autorów ładu o nich nie pomyślał 
przed ogłaszaniem tak przełomo-
wej strategii gospodarczej? Absurd 

— podsumowuje krótko Dudek.
Ekonomista mówiąc o „trójką-

cie Morawieckiego” ma na myśli 
ulgę dla klasy średniej zapisaną na 
podstawie wzorów matematycz-
nych. Wszystko wskazuje na to, że 
tych „trójkątów” będzie więcej. 
Ministerstwo Finansów oraz sam 
premier zapowiadali, że chcą tak 
zmienić system podatkowy, aby 
nie tylko go uprościć, ale także 
zwiększyć progresywność. Niestety, 
wygląda na to, że nasz niezwykle 

skomplikowany system podatkowy, 
będzie miał jeszcze więcej łatek 
i dodatkowych „sklejek”. Politycy 
muszą szukać recept na rozwiąza-
nie problemów, które sami stwo-
rzyli. Takie działanie komplikuje 
dodatkowo cały system (pytanie 
otwarte brzmi: czy przez cały rok 
będziemy płacili większe podatki, 
a tylko raz w roku fiskus nam zwró-
ci ulgę?). 

Co więcej, Polska Rada Przed-
siębiorczości w swojej najnowszej 
analizie nie zostawiła na „Polskim 
Ładzie” suchej nitki. Jej zdaniem 
korzyści z wyższej kwoty wolnej od 
podatku i wyższego drugiego progu 
skali podatkowej zniwelowane zo-
staną przez liniowy sposób nalicza-
nia składki zdrowotnej. 

— Rozwiązanie to uderza zwłasz-
cza w klasę średnią, a tym samym 
osłabia kluczowe sektory polskiej 
gospodarki. W świetle rządowej 
propozycji nie tylko pracownicy, 
lecz także przedsiębiorcy mają 
odprowadzać ujednoliconą, 9-proc. 
stawkę od podstawy opodatkowa-
nia. A ponieważ nie będą jej mogli 
odliczyć, efektywna stawka podat-
ku — czyli kwota, którą realnie od-
prowadzają w daninach — wzrośnie. 
Rozwiązaniem znacznie bardziej 
propracowniczym byłoby ustale-
nie wysokich kosztów uzyskania 
przychodu, ale taka propozycja 
nie pada w rządowym dokumen-
cie — przekonuje. Przedsiębiorcy 
apelują do rządu o wstrzymanie 
zakładanego tempa prac nad wpro-
wadzaną ustawą, z uwagi na wagę 
i złożoność problemów. 

Samorządy pod kreską
Zmiany proponowane w „Pol-

skim Ładzie” bardzo dotkliwie 
odczują również samorządy. Po 
31 latach funkcjonowania, bardzo 
dobrze ocenianej reformy samo-
rządowej, proponowane rozwią-
zania mogą podciąć podstawy jej 
funkcjonowania. Każda ulga po-
datkowa wprowadzana przez rząd 
w ostatnich latach, miała swoje 
dotkliwe skutki dla finansów samo-
rządów, stawiając je w trudnym 
położeniu. Strat nie rekompenso-
wały środki z Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, bo środki były rozdawa-
ne według kryterium politycznego. 
Nie inaczej będzie i tym razem. 
Wprowadzenie kwoty wolnej od 
podatku oraz podniesienie progów 

podatkowych, drastycznie obniży 
wpływy z podatku PIT trafiające 
do gmin, a to może być gwoździem 
do trumny dla samorządności lo-
kalnej. Skutkiem zmian podatko-
wych będzie spadek dochodów 
z PIT o ok. 20-22 mld zł, z czego 
na jednostki samorządu terytorial-
nego przypadnie około połowa tej 
kwoty. Państwo zyska na wpływach 
ze składki zdrowotnej, jednak sa-
morządy stracą. Ten ubytek sa-
morządów we wpływach z PIT ma 
zostać zrekompensowany przez 
specjalną subwencję inwestycyjną, 
którą zapowiada premier Mateusz 
Morawiecki. Zasady wyliczenia tej 
subwencji będą zapisane w postaci 
algorytmu w ustawie, co ma po-
zwolić na obiektywne wyliczenie 
wysokości środków, potrzebnych 
na uzupełnienie ubytku dochodów 

samorządów. Tyle tylko, że propo-
nowana subwencja inwestycyjna 
została zapowiedziana jako dochód 
majątkowy (o nieznanej wielko-
ści), tymczasem ubytek udziałów 
we wpływach z PIT to poważne 
zmniejszenie dochodów bieżących, 
które oznacza ograniczenie moż-
liwości realizacji bieżącej obsługi 
obywateli w zakresie elementar-
nych usług świadczonych mieszkań-
com. To rozwiązanie doraźne, nie 
dające pewności dochodów i stabi-
lizacji jednostkom samorządu tery-
torialnego.

Zapowiedzi „Polskiego Ładu” 
budzą niepokój u samorządow-
ców. — Rząd będzie chwalił się 
obniżeniem podatków, a my sa-
morządowcy będziemy tymi złymi, 
którzy będą musieli je podwyższać, 
czasami nawet maksymalnie, aby 
związać koniec z końcem — mówi 
Wojciech Bakun, prezydent Prze-
myśla. Z jego wyliczeń wynika, że 
Przemyśl — po wprowadzeniu za-
łożeń „Polskiego Ładu” straci na 
jednym podatniku około 2,5 tys. zł 
z tytułu mniejszych dochodów 
z PIT. To uszczuplenie w dochodzie 
o około 7 mln zł, a dojdą jeszcze 

uszczuplenia z tytułu podniesienia 
progów podatkowych. Poznań stra-
ci od 400 do 500 mln. zł. Również 
skarbnik Aleksandrowa łódzkiego 
Grzegorz Siech przyglądał się za-
powiedzianym zmianom jednak: — 
W tej chwili znamy za mało szcze-
gółowych rozwiązań, zarówno co 
do samych podatków i ulg, jak 
i ewentualnych rekompensat dla 
samorządów, a jak wiadomo „dia-
beł tkwi w szczegółach”, dlatego 
nie chciałbym się wypowiadać co 
do skutków finansowych dla naszej 
gminy.

Zdaniem prezydenta Przemy-
śla z jednej strony państwo sys-
tematycznie pozbawia samorządy 
terytorialne dochodów, z drugiej 

— dodaje nowych obciążeń np. 
w konsekwencji podwyżek pen-
sji minimalnej czy podwyżek dla 
nauczycieli nie uwzględnionych 
w subwencji oświatowej. 

— Stajemy się powoli admini-
stratorem systemu samorządowe-
go, a nie jego kreatorem. Mniejsze 
i średnie miasta tracą możliwość 
rozwoju, bo im się zabiera pienią-
dze. Ten nowy ład zmienia general-
nie redystrybucje środków publicz-
nych w sprytny sposób, bo o ile 
część z tych pieniędzy wróci potem 
do budżetu państwa, to do budże-
tów samorządów już na pewno nie 

— mówi prezydent Przemyśla. 
— Nawet, jeśli rząd obiecuje 

dotacje na inwestycje, to trze-
ba mieć nadwyżkę na utrzymanie 
potem tych inwestycji, bo każda 

z nich generuje wydatki. Już sporo 
gmin wiejskich nie odtwarza swo-
jego majątku. „Polski Ład” obie-
cuje pieniądze na budowę żłobków 
w każdej gminie. Takie żłobki są ze 
wszech miar potrzebne, ale kto je 
będzie potem utrzymywał? Koledzy 
samorządowcy, którzy odważyli się 
i zainwestowali w budowę żłob-
ków dziś żalą się, że dopłacają po 
800 zł do dziecka — mówi Krzysz-
tof Iwaniuk, wójt gminy Terespol 
i przewodniczący Związku Gmin 
Wiejskich RP.

Nic więc dziwnego, że Związek 
Miast Polskich ostro protestuje 
przeciwko planowanym zmianom. 
W swoim stanowisku pisze m.in.: 

„Gdyby przyjąć jako punkt wyjścia 
informacje podane przez resort fi-
nansów (ubytek 20-22 mld rocznie 
w podatku PIT), można wyliczyć, 
że ubytek wpływów z udziałów JST 
w podatku PIT spowoduje, iż 1/3 
jednostek samorządu terytorialne-
go utraci od razu płynność finan-
sową, znaczna część pozostałych 
będzie miała kłopoty ze sfinanso-
waniem wydatków bieżących zwią-
zanych z oświatą, pomocą społecz-
ną, utrzymaniem dróg itp., a tylko 

nieliczne utrzymają niewielkie 
możliwości rozwoju.”

„(…) Stanowczo sprzeciwiamy 
się dalszemu obniżaniu docho-
dów własnych JST, co doprowadzi 
do znacznej obniżki jakości życia 
mieszkańców. Jest to sprzeczne 
z podstawowymi zasadami polskich 
reform ustrojowych, w tym z zasa-
dą subsydiarności, decentralizacji 
i samodzielności JST w decydowa-
niu o wykonywaniu swoich zadań 
i kształtowaniu rozwoju lokalnego 
i regionalnego (…). Jedyną należytą 
formą rekompensaty jest w obec-
nym stanie prawnym odpowiedni 
wzrost udziałów JST we wpływach 
z podatku PIT. W przyszłości należy 
zastąpić udziały JST we wpływach 
budżetu państwa w PIT samorzą-
dowymi częściami tego podatku.
(…)” — piszą członkowie Zarządu 
Związku.

Program „Polski Ład” opiera się 
na wykorzystaniu spodziewanych, 
dużych środków z Unii Europejskiej 
na inwestycje i „reformy” oraz moż-
liwych w związku z tym przesunię-
ciach środków krajowych z polityki 
rozwoju do sfery socjalnej. „Zabieg 
ten, któremu towarzyszą hasła po-
pulistyczne, oznacza niestety osła-
bienie polskich samorządów, a więc 
w istocie społeczności lokalnych 
i regionalnych, którym odbiera się 
ogromną część dochodów własnych, 
bez zmniejszenia obowiązków wo-
bec obywateli. W konsekwencji 

— w ramach stale obserwowanych 
tendencji centralistycznych koalicji 
rządzącej — wytworzy się sytuację, 
w wyniku której powstanie uprosz-
czony obraz dobrego rządu, dają-
cego wciąż obywatelom prezenty 
i kiepskich samorządów, które nie 
potrafią realizować swoich elemen-
tarnych obowiązków. Nie zgadzamy 
się na to.

Program oparty na takich za-
łożeniach zmierza wprost do zbu-
rzenia budowanego od trzydziestu 
dwóch lat sprawiedliwego, demo-
kratycznego ładu państwowego, 
opartego na podmiotowości oby-
wateli, ich wspólnot i organizacji. 
Nawet jeśli część przedsięwzięć 
programu można ocenić pozytyw-
nie, to jednak nie można zgodzić 
się na sposób ich realizacji poprzez 
zubożenie społeczności lokalnych 
i regionalnych, które nie będą mo-
gły kontynuować przebudowy i mo-
dernizacji małych ojczyzn, pro-
wadzonej dotąd z powodzeniem 
i świetnie ocenianej przez opinię 
publiczną” — można przeczytać 
w stanowisku.

W stanowisku Zarząd ZMP żąda, 
by polska polityka rozwoju była 
skonstruowana zgodnie z zasadami 
konstytucyjnymi, na których opie-
ra się ustrój naszego państwa, jed-
noznacznie opisany w Konstytucji 
RP: „Każdy program rozwoju musi 
te zasady szanować i uwzględniać. 
Dlatego ogłoszony przez koalicję 
rządzącą program musi zostać od-
powiednio przebudowany, zwłasz-
cza w sferze finansowania i realiza-
cji poszczególnych przedsięwzięć.” 
(S. Sobczak) 

„Polski Ład” czy polski nieład — kto za to zapłaci?
Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki szumnie zapowiadają wprowadzenie „Polskiego 
Ładu”. Premier mówi o uchwaleniu w 100 dni dziesięciu podstawowych ustaw. W ramach 
„Polskiego Ładu” planowane są zmiany w podatkach, obejmujące podwyżkę kwoty wolnej 
od podatku do 30 tys. zł oraz podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 tys. zł 
z obecnych 85,5 tys. zł. Zmieniają się także zasady liczenia składki zdrowotnej dla 
osób prowadzących działalność gospodarczą. Planowana jest też ulga dla klasy średniej, 
a więc dla osób, które zarabiają między 6,6 tys. zł a 11 tys. zł miesięcznie. Na zmianach 
ma zyskać 18 mln ludzi. „Polski Ład” miał być nowym otwarciem dla Zjednoczonej 
Prawicy i kompleksowym planem zmiany naszej zastanej rzeczywistości. Jednak im 
dłużej eksperci wgryzają się w jego zapisy, tym staje się on bardziej problematyczny. 
Ciągle pojawiają się jakieś nowe grupy, które tracą zamiast zyskać i rząd musi tworzyć 
coraz to nowe „łatki” by to załatać. W efekcie zamiast spójnego systemu podatkowego 
otrzymujemy skomplikowany i niejasny, bo wyliczany algorytmami, łamaniec prawny. 

Stanowczo sprzeciwiamy się dalszemu obniżaniu do-
chodów własnych JST, co doprowadzi do znacznej obniżki 
jakości życia mieszkańców. Jest to sprzeczne z podsta-
wowymi zasadami polskich reform ustrojowych, w tym 
z zasadą subsydiarności, decentralizacji i samodziel-
ności JST w decydowaniu o wykonywaniu swoich zadań 
i kształtowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego (…).
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Lekkoatletyka, wioślarstwo, piłka 
siatkowa, pływanie, łucznictwo olim-
pijskie, kajakarstwo slalomowe, jeź-
dziectwo i wspinaczka to sporty upra-
wiane przez stypendystów „Skoku 
w marzenia” — funduszu wspierające-
go młodych sportowców utworzonego 
przez Fundację Moniki Pyrek i sieć 
handlową Netto. Czwarta edycja pro-
gramu dobiega końca, nabór do piątej 
trwa do 13 czerwca.

Co roku stypendyści wybierani przez 
radę „Skok w marzenia” otrzymują 
wsparcie finansowe i merytoryczne — 
profesjonaliści pomagają im rozwijać 
pasje i umiejętności, a tym samym 
spełniać marzenia o sukcesach w zawo-
dowym sporcie.

W roku 2020 do programu „Skok 
w marzenia” napłynęła rekordowa licz-
ba zgłoszeń — 211, spośród których 
Rada Funduszu wybrała następnie 10 
stypendystów. Rada Funduszu przyzna-
ła również stypendium specjalne, które 
byłą niespodzianką. 

— To wspaniałe uczucie móc przyczy-
niać się do spełniania marzeń młodych 
sportowców. Mnie też ktoś kiedyś po-

mógł i cieszę się, że teraz mogę spłacać 
ten „dług wdzięczności” — mówi Moni-
ka Pyrek.

Stypendyści czwartej edycji progra-
mu „Skok w marzenia” 2020/2021 nie 
zawiedli i — mimo trudnych warunków 
spowodowanych pandemią COVID-19 
— osiągnęli wiele świetnych wyników 
i rozwinęli swoje umiejętności. Są to:

- Olimpia Breza (lekkoatletyka, biegi 
średnie i długie) została w 2021 r. ha-
lową mistrzynią Polski juniorów na dy-
stansie 1500 metrów z czasem 4.29.63.

- Jakub Byczek (wioślarstwo) w parze 
z Aleksandrem Florczakiem zajął dru-
gie miejsce wśród dwójek podwójnych 
wagi lekkiej podczas 96. mistrzostw 
Polski w wioślarstwie, które zostały ro-
zegrane we wrześniu 2020 w Poznaniu.

- Oliwer Wdowik (lekkoatletyka, 
sprinty) wywalczył dwa medale podczas 
halowych mistrzostw Polski U-18 i U-20 
w Toruniu w lutym br., startując w bie-
gach na 60 (srebro) i 200 metrów (brąz) 
w kategorii do lat 20. Oliwer zajął tak-
że piąte miejsce w biegu na 60 metrów 
podczas lekkoatletycznych halowych 
mistrzostw Polski w Toruniu.

- Jakub Olszewski (piłka siatkowa) 
wywalczył wraz z polską drużyną brą-
zowy medal mistrzostw Europy do lat 
18 rozgrywanych we Włoszech w 2020 r. 
W bezpośrednim pojedynku o brązowy 
medal Polacy pokonali Bułgarów 3:1.

- Karolina Młodawska (lekkoatletyka, 
skok w dal) zdobyła brązowy medal w trój-
skoku a także srebrny medal w skoku w dal 
podczas lekkoatletycznych halowych mi-
strzostw Polski w Toruniu w lutym br.

- Zuzanna Herasimowicz (pływanie) 
zdobyła srebrny medal na 200 m grzbie-
tem i zajęła trzecie miejsce w sztafe-
cie 4×200 metrów stylem dowolnym 
podczas mistrzostw Polski w pływaniu 
na basenie 25-metrowym w 2020 r. 

- Julia Czyż (łucznictwo olimpijskie) 
w lipcu 2020 zwyciężyła w II Międzyna-
rodowym Turnieju Łuczniczym „Śladami 
Rybaka”, jednym z największych tur-
niejów łuczniczych w Polsce, w którym 
w minionym roku wystartowało 150 za-
wodników z Polski i zagranicy.

- Aleksandra Stach (kajakarstwo sla-
lomowe) reprezentowała Polskę podczas 
mistrzostw Europy w slalomie kajako-
wym w Pradze w 2020 r., zajęła 4. miej-

sce na ME U23, a w maju 2021 r. uzyskała 
kwalifikację olimpijską do Tokio! 

- Barbara Połap (jeździectwo) skoki 
przez przeszkody trenuje od 10. roku 
życia, startując w zawodach krajowych 
i międzynarodowych. W 2020 r. zdobyła 
srebrny medal na międzynarodowych 
zawodach Cracovia Szary Equestrian 
Show, w 2021 r. zadebiutowała na pre-
stiżowych zawodach Cavaliada. 

- Paulina Kubis (lekkoatletyka, wie-
lobój) została halową wicemistrzynią 
Polski U18 2021.

- Aleksandra Mirosław (wspinaczka, 
stypendium specjalne) po raz pierwszy 
w karierze weźmie udział w igrzyskach 
olimpijskich, reprezentując Polskę 
w Tokio. Ponadto Ola wygrała Puchar 
Świata w Salt Lake City. 

Wraz z zakończeniem czwartej edy-
cji programu „Skok w marzenia” rusza 
nabór do piątej edycji — 2021/2022. 
Zgłoszenia można przesyłać do 13 
czerwca br. Udział w programie fundu-
szu stypendialnego przeznaczony jest 
dla sportowców w wieku 16–25 lat.

Szczegóły o Funduszu oraz naborze na 
stronie www.fundacjamonikipyrek.pl. 

Na początku czerwca przy-
szła do redakcji „40 i cztery” 
i Telewizji Aleksandrów Czy-
telniczka, która w poprzednim 
tygodniu załatwiała sprawy 
w Starostwie Powiatowym 
w Zgierzu. Skarżyła się na brak 
kasy w budynku starostwa. Jest 
osobą starszą, bez samochodu, 
a została odesłana na pocztę, 
by dokonać opłat, by potem… 
wrócić z dowodem zapłaty na 
Sadową. Była to dla niej bardzo 
niewygodna i męcząca sytu-
acja, ze względu na wiek oraz 
słabą komunikację. 

Poprosiliśmy o wyjaśnie-
nie przedstawicieli starostwa. 
W odpowiedzi Małgorzata Tom-
czuk, szefowa Biura Promo-

cji, poinformowała nas, że od 
7 czerwca Starostwo Powiato-
we w Zgierzu przywróciło bez-
pośrednią obsługę interesantów 
z zachowaniem odpowiednich 
rygorów sanitarnych, co ozna-
cza możliwość osobistego za-
łatwiania spraw w urzędzie. 
Punkty kasowe znajdujące się 
w siedzibach urzędu przy ulicy 
Sadowej 6a i Długiej 49 także 
działają w pełnym zakresie, 
o czym poinformowano w sto-
sownych komunikatach. 

Wcześniej, w związku 
z pandemią, ograniczono ob-
sługę interesantów bezpośred-
nio w budynkach starostwa, 
co wiązało się również z za-
mknięciem kas. (S.S.) 

To było prawdzie święto: 
po nauce online — spotkanie 
na żywo w szkolnym ogrodzie 
uczniów i ich rodziców. Święto 
Rodziny w Zespole Szkół Specjal-
nych obchodzono po raz drugi na 
sportowo. Były więc biegi, cho-
dzenie na kijkach i biegi z wóz-
kami, a w strefie kibica — głośne 
bębny i kołatki. I oczywiście me-
dale dla zwycięzców. Pandemia 
nieco pokrzyżowała plany, bo 
nie było zaproszonych gości, ale 
integracja uczniów i ich rodzin 
wypadła wspaniale. (kbs)

Integracja na sportowo

Księgarnia Erato na-
gradza pilność: TYDZIEŃ 
CZERWONEGO PASKA na 
świadectwie! 

Pochwal się Uczniu 
świadectwem, a w za-
mian otrzymasz rabat 
20 proc. na literaturę 
dziecięcą i młodzieżową. 
Startujemy 26 czerwca, 
a akcja trwa do 2 lipca. 
Zapraszamy!

Podsumowanie czwartej edycji Funduszu „Skok w marzenia” Fundacji Moniki Pyrek i Netto

Fundacja dla młodych sportowców

Poznaliście już Państwo Ma-
teusza? Perkusistę, który od 
jakiegoś czasu rozkłada sprzęt 
i koncertuje na aleksandrow-
skich ulicach? To młody muzyk, 
który umila czas przechod-
niom. Nietrudno go zauważyć. 
Zestaw perkusyjny na niebie-
skim dywanie, no i te dźwięki 
roznoszące się po okolicy, to 
niecodzienny widok w mieście. 
Choć gra już od kilku lat, to po 
raz pierwszy dla mieszkańców 
swojego miasta. 

Nie skończył szkoły muzycz-
nej, ale gra na wielu instru-
mentach. Muzyka towarzyszyła 
mu od zawsze. Grywał w ze-
społach, ale teraz woli wystę-
py solowe. Każdego ranka wy-
chodzi z domu i nigdy nie wie, 
gdzie poniosą go oczy. 

— Kocham grać i chciałem za-
jąć się tym zawodowo. Porzuci-

łem etat, by poświęcić się pasji. 
Potem przyszła pandemia i dal-
szy ciąg historii już znacie… Naj-
częściej gram na Piotrkowskiej. 
Ludzie stają, wrzucają kilka gro-
szy i tak stało się to moją pracą 
— opowiada Mateusz Jachimiak. 

Dziś gra dla aleksandrowian 
i tak zarabia na utrzymanie ro-
dziny. Komponuje, nagrywa 
i koncertuje — codziennie dla in-
nej publiczności. Marzy o wyda-
niu własnej płyty i dużych ulicz-
nych przedsięwzięciach. 

— Czasem ludzie tańczą, cza-
sem klaszczą a czasem po prostu 
przechodzą patrząc ze współczu-
ciem — dodaje Mateusz.

Jak Aleksandrów przyjmu-
je swojego ulicznego muzyka ? 
Mateusz czeka na Was to tu to 
tam. Nie pozostańcie obojętni — 
przyjdźcie, posłuchajcie i wrzuć-
cie jakiś grosik… (ak) 

Do księgarni 
z czerwonym 
paskiem

Otwarto kasy w starostwie

Muzyk na ulicy
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dzień dziecka

Długo przyszło nam czekać na możliwość spotkania w cza-
sie miejskiej imprezy. Czy mogła być ku temu lepsza oka-
zja niż Aleksandrowski Dzień Dziecka? W niedzielę 30 maja 
w Parku Miejskim zjawiły się tłumy najmłodszych aleksandro-
wian. Choć trzeba przyznać, że równie dobrze bawili się ich 
rodzice i dziadkowie. Przez kilka godzin swoimi umiejętno-
ściami popisywali się szczudlarze i kuglarze. Oklaskiwaliśmy 
popisy cyrkowe. Dzieci (małe i te nieco starsze…) wzięły też 
udział w Bajkowym Party, a w powietrzu fruwały olbrzymie 
bańki mydlane. Oczywiście, nie zabrakło również konkursów 
z nagrodami, darmowych lodów i bajkowych postaci. (j.) 

foto: Tomasz Barszcz
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8. plebiscyt sportowiec roku
Sportowcem Roku wybrano Julię Janus, lekkoatletkę MKS 

Aleksandrów Łódzki. Młodzieżowym Sportowcem Roku zosta-
ła Weronika Wodzińska, lekkoatletka MKS Aleksandrów Łódzki. 
Trenerem Roku został Krzysztof Szabela z Sokoła Aleksandrów, 
a Drużyną Roku Sokół Aleksandrów rocznik 2004. 

We wtorek (1 czerwca) w Młodzieżowym Domu Kultury odbyła 
się gala finałowa 8. Plebiscytu na Sportowca Roku Aleksandrowa 
Łódzkiego 2020. Poznaliśmy laureatów w czterech kategoriach, 
były również Nagrody Specjalne Burmistrza. 

WYNIKI 8. PLEBISCYTU NA SPORTOWCA ROKU ALEKSANDRO-
WA ŁÓDZKIEGO 2020 

Kategoria Sportowiec Roku
Julia Janus – Sportowiec Roku Aleksandrowa Łódzkiego 2020. 

Wicemistrzyni Polski w Halowych Mistrzostwach Polski do lat 20 
w trójskoku. Zawodniczka MKS Aleksandrów.  

Filip Cetlicer – 2. miejsce w plebiscycie. Lekkoatleta MKS Alek-
sandrów jest wicemistrzem Polski w trójskoku w Halowych Mi-
strzostwach Polski do lat 20. 

Robert Urbanek – 3. miejsce w plebiscycie. Zawodnik MKS 
Aleksandrów jest brązowym medalistą w rzucie dyskiem podczas 
Mistrzostw Polski Seniorów. 

Kategoria Młodzieżowy Sportowiec Roku
Weronika Wodzińska – Młodzieżowy Sportowiec Roku Aleksan-

drowa Łódzkiego 2020. Weronika jest mistrzynią Polski w skoku 
o tyczce do lat 16.

Hanna Pietrzyk – 2. miejsce w kategorii Młodzieżowy Spor-
towiec Roku. Pływaczka Olimpijczyka Aleksandrów, w 2020 roku 
była pierwsza w rankingu europejskim na 200 m stylem klasycz-
nym. Zajęła 1 miejsce w rankingu ogólnopolskim zawodników do 
lat 13. Ustanowiła rekord okręgu łódzkiego na 100 m stylem kla-
sycznym. Reprezentantka Kadry Narodowej Juniorów.

Karolina Dżochowska — 3. miejsce w kategorii Młodzieżowy 
Sportowiec Roku. Karolina zajęła 7 miejsce w Mistrzostwach Pol-
ski Juniorek Młodszych do lat 18 i 4 miejsce w Mistrzostwach Pol-
ski Kadetek do lat 16 z drużyną UKS Basket Aleksandrów. Repre-
zentantka Polski do lat 16.

Tomasz Ośkiewicz – 3. miejsce w kategorii Młodzieżowy Spor-
towiec Roku. Tomasz to mistrz Polski w rzucie dyskiem do lat 16. 
Wicemistrz Polski w pchnięciu kulą do lat 16.

Kategoria Trener Roku
Krzysztof Szabela – Nagroda przyznana za wywalczenie awan-

su do I ligi wojewódzkiej z młodzieżową drużyną Sokoła Aleksan-
drów rocznik 2004.

Kategoria Drużyna Roku
Sokół Aleksandrów rocznik 2004 – Nagroda przyznana za awans 

do I ligi wojewódzkiej.

Nagrody Specjalne Burmistrza: 
Kazimierz Tomczyk – trener MKS Aleksandrów. Pod jego wodzą 

Kacper Uliński zajął 2. miejsce w biegu na 1000 m z przeszkodami 
— Mistrzostwa Polski U16. Szkoleniowiec zdobył 3. miejsce druży-
nowo zespołu chłopców w Finale Krajowym Ligi Lekkoatletycznej. 
Jego zawodniczka Aneta Lemiesz zajęła IV miejsce  w biegu na 
800 m — Halowe Mistrzostwa Seniorów. Ustanowiła również re-
kord świata w biegu na 400 m w kategorii M40.

Bartłomiej Przygodzki – lekkoatletka MKS Aleksandrów. Bartek 
w 2020 roku był trzeci podczas Finału Krajowego Ligi Lekkoatle-
tycznej ze szkół ponadpodstawowych. Zajął 2. miejsce w trójsko-
ku w Halowych Mistrzostwach Polski do lat 18 oraz był drugi rów-
nież w trójskoku podczas otwartych Mistrzostw Polski do lat 18.

Julita Piasecka – siatkarka reprezentacji Polski juniorek oraz 
ŁKS Commercecon Łódź. Godnie reprezentuje miasto na arenie 
ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Drużyna Mażoretek – nagroda przyznana za godne promowa-
nie drużyny na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. 

Angelika Szczepaniak – pasjonatka biegów długodystansowych. 
Największym sukcesem jest rekord Polski Głównego Szlaku Be-
skidzkiego 500 km w czasie 5 dni, 19 godzin i 22 minuty.

Grupa Nordic Walking z Aleksandrowa – nagroda przyznana za 
godne promowanie aktywności fizycznej na terenie gminy, powia-
tu i województwa. (Michał Kiński) 

Julia Janus została Sportowcem Roku 2020.

Weronika Wodzińska została 
Młodzieżowym Sportowcem Roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Małgorzata Grabarczyk wręczała nagrody.

Krzysztof Szabela został 
Trenerem Roku 2020.

Hanna Pietrzyk – pływaczka 
Olimpijczyka Aleksandrów 

w towarzystwie swojej trenerki 
Agnieszki Matusiak.

Weronika Wodzińska w towarzystwie 
swojego trenera Piotra Ostojskiego.

foto: Katarzyna Rezler
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8. plebiscyt sportowiec roku

8. PLEBISCYT 
SPORTOWIEC ROKU 

2020
Julia Piasecka (z lewej) jest 

siatkarką ŁKS. 
Irena Kajszczak dba 

o pasjonatów Nordic Walking.

Krzysztof Szabela odebrał nagrodę z rąk 
wiceburmistrza Leszka Filipiaka.

Od lewej stoją: Filip Cetlicer, Weronika Wodzińska i Tomasz Ośkiewicz, 
laureaci plebiscytu z MKS Aleksandrów Łódzki.

Kazimierz Tomczyk (w środku) otrzymał Nagrodę Specjalną Burmistrza.

Nagrodę Specjalną Burmistrza otrzymała Angelika Szczepaniak 
(w środku), pasjonatka biegów długodystansowych.

Gala odbyła się 
w Młodzieżowym 

Domu Kultury 
w Aleksandrowie.

Mażoretki godnie reprezentują Aleksandrów na 
arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Weronika Wodzińska i Julia Janus 
były zadowolone ze zwycięstwa w swoich kategoriach.
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• Sprzedam działkę budowlaną 1500 metrów.  
Tel. 796 700 501.

• Zlecę położenie paneli podłogowych. Lokalizacja 
zleconej pracy znajduję się na osiedlu Słoneczne.  
Tel. 609 979 601. 

• Zamienię M2 własnościowe na 2 pokoje i kuchnię  
(z dopłatą). Tel. 516 531 917. 

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

• Sprzedam palmę mrozoodporną TRACHYCARPUS 
i CYKASE. Tel. 729 277 844. 

• Sprzedam używane garnki 30 l, 20 l. Stan bardzo 
dobry. Tel. 729 277 844. 

• Sprzedam szafę wnękową 520 cm szerokości, 280 cm 
wysokości. Tel. 508 221 487. 

• Łóżeczko dziecinne IKEA używane sprzedam 

(materacyk gratis) — cena 50 zł. Tel. 603 660 860. 
• Zlecę położenie płytek, wykonanie gładzi oraz 

wykonanie i zainstalowanie barierek na balkonie.  
Tel. 42 276 86 06. 

• Kupię pamiątki z PRL-u, antyki, starocie i inne.  
Tel. 519 691 609. 

• Zatrudnię na parking od zaraz. Tel. 601 517 576. 
• Likwidacja (sprzątanie) mieszkań, domów, strychów, 

komórek. Tel. 500 551 929. 
• Wyroby z drewna (budy dla psów i kotów, wc 

z drewna, ławki i inne) wykonuję. Tel. 504 624 848. 

Bezpłatnie publikujemy OGŁOSZENIA DROBNE —  
tel. 42/27 00 343, 

e-mail: redakcja@aleksandrow-lodzki.pl. 

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

z terapeutą uzależnień. Wspólnie zastanowimy się nad odpowiedzią. 
Jeśli mieszkasz z osobą uzależnioną od alkoholu — jesteś jej mężem, jego żoną, partnerem lub 
partnerką, synem, córką, ojcem, matką, rodzeństwem i chcesz dowiedzieć się co z tym zrobić — 

zadzwoń do nas, umów się na spotkanie z terapeutą uzależnień. 
Porozmawiamy, wspólnie poszukamy rozwiązań. 

Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia 
Aleksandrów Łódzki, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 (SP ZOZ), I piętro, pokój 39. 

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15. Tel. 42 712 77 10. 

ogłoszenia

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Aleksandrów Łódzki:
• dla fragmentu obrębu A-11 w rejonie ulic: Wierzbińskiej, Jodłowej oraz Grabowej,
• dla fragmentu obrębu A-4 w rejonie ulic: Bankowej, Okrzei oraz Południowej,
• dla fragmentu obrębu A-3 w rejonie ulic: Wierzbińskiej, Chopina oraz Moniuszki,
• dla fragmentów obrębów A-2, A-7 i A-8 w rejonie ul. Zgierskiej oraz ul. Głowackiego.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
(T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu 
w dniu 20 maja 2021 r., przez Radę Miejską w Aleksandrowie Łódzkim:

• Uchwały numer XL/288/21 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrę-
bu A-11 w rejonie ulic: Wierzbińskiej, Jodłowej oraz Grabowej,

• Uchwały numer XL/290/21 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrę-
bu A-4 w rejonie ulic: Bankowej, Okrzei oraz Południowej,

• Uchwały numer XL/291/21 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrę-
bu A-3 w rejonie ulic: Wierzbińskiej, Chopina oraz Moniuszki,

• Uchwały numer XL/292/21 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentów ob-
rębów A-2, A-7 i A-8 w rejonie ul. Zgierskiej oraz ul. Głowackiego.

Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzane są wraz z prognozą ich oddzia-
ływania na środowisko.
Wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych oraz do ich prognoz oddziaływania na środowisko mogą 
być składane pisemnie do Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego, na adres: Aleksandrów Łódzki, Plac Tadeusza 
Kościuszki 2 (zaś do prognozy również drogą elektroniczną na adres: gmina@aleksandrow-lodzki.pl), w termi-
nie do dnia 13 lipca 2021 roku.
Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz jednoznacz-
ne oznaczenie nieruchomości, których dotyczą.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (dalej zwanym Rozporządzeniem) informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przekazanych na potrzeby realizacji zadań związanych z procedurą planistyczną jest Burmistrz 
Aleksandrowa Łódzkiego, zwany dalej Administratorem. Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 95-070 Aleksandrów Łódzki, 
Plac Tadeusza Kościuszki 2.

2. W sprawach dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych można skontaktować się również z powołanym przez Administratora 
inspektorem ochrony danych – Dorotą Różycką - wysyłając e-mail na adres: iod@aleksandrow-lodzki.pl bądź listownie na adres: siedziby Admi-
nistratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub telefonicznie (42) 270 03 14.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą 
planistyczną określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione   podmiotom upoważnionym 
do odbioru Pani/Pana danych na podstawie  przepisów prawa, podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podsta-
wie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5. Pani/Pana dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z wymogów ustawowych i jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych będzie brak 

możliwości realizacji czynności urzędowych.
7. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych oraz wnie-

sienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych.

8. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit g RODO) prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wol-
ności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących 
wynikiem profilowania.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Aleksandrów Łódzki:
• dla fragmentu obrębu wiejskiego Ciężków
• dla fragmentu obrębu wiejskiego Budy Wolskie,
• dla fragmentu obrębu wiejskiego Rąbień w rejonie ul. Cedrowej,
• dla fragmentu obrębu wiejskiego Budy Wolskie przy granicy z obrębem wiejskim Zgniłe 

Błoto.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
(T.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko ( T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247; z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu 
w dniu 20 maja 2021r., przez Radę Miejską w Aleksandrowie Łódzkim Uchwały:

• nr XL/285/21 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskie-
go Ciężków;

• nr XL/286/21 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskie-
go Budy Wolskie;

• nr XL/287/21 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskie-
go Rąbień w rejonie ul. Cedrowej;

• nr XL/289/21 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskie-
go Budy Wolskie przy granicy z obrębem wiejskim Zgniłe Błoto.

Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzane są wraz z prognozą ich oddzia-
ływania na środowisko.
Wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowego oraz do ich prognoz oddziaływania na środowisko mogą 
być składane pisemnie do Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego, na adres: Aleksandrów Łódzki, Plac Tadeusza 
Kościuszki 2 (zaś do prognozy również drogą elektroniczną na adres: gmina@aleksandrow-lodzki.pl), w termi-
nie do dnia 13 lipca 2021 roku.
Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz jednoznacz-
ne oznaczenie nieruchomości, których dotyczą.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej zwanym Rozporządzeniem) informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przekazanych na potrzeby realizacji zadań związanych z procedurą planistyczną jest Burmistrz 
Aleksandrowa Łódzkiego, zwany dalej Administratorem. Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 95-070 Aleksandrów Łódzki, 
Plac Tadeusza Kościuszki 2.

2. W sprawach dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych można skontaktować się również z powołanym przez Administratora 
inspektorem ochrony danych – Dorotą Różycką - wysyłając e-mail na adres: iod@aleksandrow-lodzki.pl bądź listownie na adres: siedziby Admi-
nistratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub telefonicznie (42) 270 03 14.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą 
planistyczną określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione   podmiotom upoważnionym 
do odbioru Pani/Pana danych na podstawie  przepisów prawa, podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podsta-
wie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5. Pani/Pana dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z wymogów ustawowych i jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych będzie brak 

możliwości realizacji czynności urzędowych.
7. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych oraz wnie-

sienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych.

8. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit g RODO) prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wol-
ności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będą-
cych wynikiem profilowania.
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Załącznik do zarządzenia nr 105/2021 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 7 czerwca 2021 roku 
 

WYKAZ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH  
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU 

Lp. Położenie nieruchomości KW Nr działki Powierzchnia 
działki 

Cena brutto 
nieruchomości 

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

19/6 (droga) 

0,1516ha 
 

+ udział 1/6 części 
w drodze o pow. 

0,0585ha 

129.100,00 zł 

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

19/4 
19/6 ( droga) 

 

0,1516ha 
 

+ udział 1/6 części 
w drodze o pow. 

0,0585ha  

129.100,00 zł 

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

19/6 (droga) 

0,1487ha 
 

+ udział 1/6 części 
w drodze o pow. 

0,0585ha 

126.800,00zł 

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

 
19/7 

19/6 ( droga) 
 

0,1486ha 
 

+ udział 1/6 części 
w drodze o pow. 

0,0585ha 

126.700,00zł 

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

 
19/8 

19/6 ( droga) 
 

0,1486ha 
 

+ udział 1/6 części 
w drodze o pow. 

0,0585ha 

126.700,00zł 

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

 
19/9 

19/6 ( droga) 
 

0,1486ha 
 

+ udział 1/6 części 
w drodze o pow. 

0,0585ha 

126.700,00zł 

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

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

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

3. Nieruchomości będą sprzedawane w drodze przetargu zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami.   

4. Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23%.   
5. Okres publikacji wykazu biegnie od dnia 7 czerwca 2021r. do dnia 29 czerwca 2021r. 
6. Określa się termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 

nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. do dnia 20 lipca 
2021r.  

 
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w 
Aleksandrowie Łódzkim,  pok.112, tel. 042 270 03 54. 
 
Aleksandrów Łódzki, dn.7 czerwca 2021r. 
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BURMISTRZ ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych 

 
 

Lp. 
Położenie 

 nieruchomości KW Nr działki Powierzchnia 
działki 

Cena brutto 
nieruchomości  Wadium 

 
1. 
 

Nowe Krasnodęby, gm. 
Aleksandrów Łódzki  

LD1G 
/00103419/0 

100/3 
100/4 (droga) 

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

0,0543ha 

73.277,00zł 14.600,00zł 

 
2. Nowe Krasnodęby, gm. 

Aleksandrów Łódzki 
LD1G 

/00103419/0 
100/10 

100/4 ( droga) 

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

0,0543ha 

68.234,25zł 13.600,00zł 

 
1. Działki niezabudowane, położone w miejscowości  Nowe Krasnodęby, gmina Aleksandrów Łódzki, przy 

drodze o nawierzchni gruntowej, utwardzonej szlaką, częściowo przy drodze asfaltowej. Obszar przyległy 
uzbrojony jest w energię elektryczną i wodociąg biegnący wzdłuż drogi szlakowej. Sąsiedztwo stanowią 
tereny z zabudową zagrodową , użytkowane rolniczo i tereny leśne.  

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

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

4. Powyższa nieruchomość jest wolna od wszelkich zobowiązań i obciążeń. 
5. Przetarg odbędzie się 07 września 2021r. o godzinie 10.00, 10.30 ( oddzielnie na każdą działkę) w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Tadeusza Kościuszki 2 (budynek B-I piętro, sala 
ślubów).  

6. Poprzedni przetarg ogłoszono 11.05.2021r. 
7. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić przelewem do dnia 

01 września 2021r.  na konto Urzędu nr 37878000070000023110000009. Wpłata wadium dokonana 
przelewem,  winna wpłynąć na konto tut. Urzędu najpóźniej do dnia 01 września 2021 roku.  

8. 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. 

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

najpóźniej w terminie do dnia 14 września 2021r. na konto tut. Urzędu  w Banku Spółdzielczym w 
Aleksandrowie Łódzkim Nr konta 64878000070000023110000008. 

11. 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. 

12.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 07 czerwca 2021 roku. 

„PGKiM” Sp. z o. o. w Aleksandrowie Łódzkim 
ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu pod wiatą 

o pow. 10,50 m2 (na prowadzenie działalności zgodnej z regulaminem targowiska), znajdują-
cego się przy ul. Wojska Polskiego 32/34  w Aleksandrowie Łódzkim. Stawka wywoławcza wynosi 
20,00 zł netto stawka przebicia 1.00 zł. netto. Przetarg odbędzie się w dniu 25.06.2021 r., o godz. 
1200 w siedzibie Spółki. Ze względu na panującą pandemię COVID–19 oraz związaną z nią ko-
nieczność zapewnienia stosownych warunków sanitarnych, przetarg odbędzie się bez fizycznego 
udziału przystępujących.

W związku z powyższym, aby przystąpić od przetargu należy:
- wpłacić wadium w wysokości 516,60 zł na konto Spółki (BS Aleksandrów Łódzki 72 8780 0007 

0000 0840 1000 0005). W tytule przelewu należy zawrzeć imię i nazwisko wpłacającego, bądź 
nazwę firmy oraz cel, w jakim został wykonany przelew, tj. „Wpłata wadium dla potrzeb przetargu 
na dzierżawę terenu przy ul. Wojska Polskiego 32/34”.

- umieścić w skrzynce pocztowej, znajdującej się przed budynkiem Spółki zapieczętowaną ko-
pertę, w której zostanie umieszczone pismo informujące: o proponowanej stawce netto za 1 m2, 
potwierdzeniu dokonania wpłaty wadium, numerze konta bankowego, na który ma zostać zwró-
cone wadium w przypadku przegrania przetargu, jego odwołania lub niespełnienia warunków ko-
niecznych do przystąpienia oraz numer telefonu przystępującego do przetargu.

- wpłaty wadium oraz przekazania zapieczętowanie koperty należy dokonać do godziny 1300 
w dniu 24.06.2021 r.

Zwycięzca przetargu zostanie poinformowany telefonicznie o jego wyniku w dniu 29.06.2021 r., 
do godziny 1200 oraz zaproszony do siedziby Spółki w celu ustalenia wszelkich formalności.

Zastrzegamy sobie prawo wydzierżawienia terenu w stanie, w jakim się znajduje oraz unieważ-
nienia przetargu lub odstąpienia od niego bez podania przyczyny. Informacje tel. 42 712-12-37 
wew.35 lub 48.
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Od tego roku już wszyscy 
uprawnieni pracownicy w Pol-
sce objęci zostali programem 
Pracowniczych Planów Kapita-
łowych. Wielu boleśnie poczuło 
uszczuplenie wypłat o 100 lub 
nawet kilkaset złotych, w za-
leżności od wysokości docho-
dów. Program zakłada bowiem 
płacenie składki przez pracow-
nika, dokładanie kolejnej skład-
ki przez pracodawcę (podatek 
jednak płaci pracownik) oraz 
dopłaty od państwa. Pierwsze 
wyniki finansowe funduszy są 
pozytywne, ale czy tak musi 
być zawsze, czy jest to bez-
pieczne oszczędzanie?  My nie 
przesądzamy czy warto oszczę-
dzać w PPK, każdy musi roz-
strzygnąć to sam, bo na razie 
alternatywy nie ma, ale warto 
posłuchać innych opinii. Od lat 
słyszymy, że musimy oszczę-
dzać w OFE, PPK lub innych pro-
gramach gdyż nasze emerytury 
będą głodowe, a ZUS to we-
dług zwolenników prywatnego 
oszczędzania Zakład Utylizacji 
Składek. Tymczasem odmienne 
danie prezentuje w swej książ-
ce „Prywatyzacja emerytur” 
prof. Leokadia Oręziak profesor 
nauk ekonomicznych, kierow-
nik Katedry Finansów Między-
narodowych w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie. 

Według niej chodzi o utrzy-
manie w społeczeństwie stra-
chu, że ZUS nie będzie w stanie 
zapewnić emerytur w przyszło-

ści. Ma to skłonić ludzi do prze-
kazywania prywatnym instytu-
cjom składek emerytalnych do 
zarządzania, a w efekcie do 
powierzenia im swego losu na 
starość. To skrajnie nieuczci-
we podejście – mówi prof. Le-
okadia Oręziak. I podkreśla, że 
Pracowniczym Planom Kapita-
łowym towarzyszy szereg ryzyk, 
z których nie zdajemy sobie 
sprawy.

- Utworzeniu i dotychczaso-
wemu funkcjonowaniu PPK - po-
dobnie, jak to było w przypadku 
Otwartych Funduszy Emerytal-
nych - towarzyszy propaganda, 
że emerytury z ZUS będą niskie. 
Ten straszak ma zachęcić do do-
datkowego oszczędzania w PPK. 
Rzeczywiście, za kilkadziesiąt 
lat emerytury z ZUS będą ni-
skie. Szacowana przez Komisję 
Europejską tzw. stopa zastą-
pienia, czyli relacja pierwszej 
emerytury do ostatniego wy-
nagrodzenia, w 2070 roku wy-
niesie w Polsce 25 proc. Dla 
porównania w 2016 r. wynosiła 
55 proc. Pamiętajmy jednak, 
że obecny publiczny system 
emerytalny w Polsce sam się 
taki nie stał. To efekt reformy 
przeprowadzonej w 1999 roku 
przez polskich neoliberałów 
wspieranych przez międzyna-
rodowe instytucje finansowe. 
To wtedy wprowadzono zasady 
powodujące zmniejszenie eme-
rytur z ZUS o ponad połowę. 
Celem było stworzenie miejsca 
dla OFE i innych form emerytur 

prywatnych oraz rozwój giełdy. 
Zdecydowano więc o obniżeniu 
publicznych emerytur, by część 
pieniędzy ze składek emerytal-
nych, pobieranych od wynagro-
dzeń pracowników, przesunąć 
na rynek finansowy. Nieuczci-
wość propagatorów prywatnych 
emerytur polega więc na tym, 
że najpierw drastycznie zredu-
kowano emerytury z ZUS, a po-
tem te niskie emerytury podaje 
się jako argument za prywaty-
zacją emerytur.

Prof. Leokadia Oręziak 
twierdzi, że PPK to kolejny, po 
OFE, wielki projekt realizowa-
ny w Polsce zgodnie z ideologią 
neoliberalną. Jest ona wcielana 
w życie od kilkudziesięciu lat 
w różnych krajach świata i do-
prowadziła do dramatycznego 
wzrostu nierówności społecz-
nych. To z kolei stworzyło grunt 
do umacniania się w wielu re-
gionach antydemokratycznych 
rządów. Ani PPK, ani OFE nie 
biorą na siebie żadnej odpo-
wiedzialności za wysokość przy-
szłego świadczenia emerytalne-
go. Jest ono nieprzewidywalne. 
Neoliberalizm okazał się zagro-
żeniem dla demokracji zarówno 
w krajach wysoko rozwiniętych, 
jak i słabszych ekonomicznie, 
jak kraje w Europie Środkowej 
i Wschodniej. To na nim wyrosły 
partie populistyczne propagu-
jące ochronę „zwykłych ludzi” 
przed „liberalnymi elitami”.

Tworzące się autorytarne re-
żimy mają poparcie ze strony 
wyborców, którzy w dużej czę-
ści postrzegają się jako ofiary 
neoliberalnych reform. Jak po-
kazują różne badania - również 
biznes czuje się dobrze pod rzą-
dami populistycznych liderów, 
bo nie tylko nie zmieniają zbyt 
wiele z korzystnych dla biznesu 
rozwiązań, lecz także wprowa-
dzają na jego rzecz nowe pre-
ferencje. Ich przykładem w Pol-
sce są PPK.

Na pytanie: Czy PPK to do-
brze zbudowane rozwiązanie 
oszczędzenia na emeryturę? 
I czy za kilkanaście lat, nie zo-
stanie zdemontowany tak jak 
OFE. Odpowiada”

-  PPK to właściwie nie jest 
program emerytalny, tylko ko-
mercyjny program gromadze-
nia oszczędności, z których 
zasadniczo można skorzystać 
po ukończeniu 60. roku życia. 
O ile emerytura z ZUS wypłaca-
na jest dożywotnio, to w przy-
padku PPK okres wypłaty świad-
czenia to 10 lat (krótszy okres 
oznacza utratę uzyskanych od 
państwa korzyści). Co do de-
montażu OFE, to ten częściowy 

z roku 2011 i 2014, był uzasad-
niony. Szkoda, że wtedy nie zli-
kwidowano OFE w całości.

Przypomnijmy -  za tamte 
cięcia, które miały uratować 
finanse publiczne, rząd PO-
-PSL zapłacił wysoką polityczną 
cenę. Wyborcy uznali to za za-
mach na własność prywatną.

- To o tyle ciekawe, że na 
tamtej likwidacji żaden uczest-
nik OFE nie stracił ani złotów-
ki. Równowartość aktywów 
przeniesionych w 2014 r. z OFE 
została bowiem zapisana na 
jego indywidualnym subkoncie 
w ZUS i podlega waloryzacji 
uwzględniającej wzrost PKB. 
Środki pozostawione w OFE były 
natomiast dotychczas pomniej-
szane o prowizje na rzecz firm 
zarządzających oraz są narażo-
ne na ryzyko rynku finansowe-
go. KNF podała, że na przykład 
od 29 września 2017 roku do 
30 września 2020 roku, średnia 
ważona stopa zwrotu osiągnięta 
przez OFE wyniosła minus 22,8 
proc. – wyjaśnia pani profesor.

Według Pani profesor likwi-
dacja OFE, to prosta ekonomia. 
Systemy emerytur prywatnych, 
generujące ogromne koszty dla 
finansów publicznych, a nie da-
jące bezpiecznych emerytur, są 
w istocie skazane na upadek. Na 
ich istnieniu bogaci się jedynie 
garstka społeczeństwa. Los OFE 
czy PPK może przypieczętować 
kolejny kryzys finansowy, który 
przecież kiedyś nastąpi. Ludzie 
zobaczą wtedy, że systemowe 
budowanie emerytury na rucho-
mych piaskach, jakimi są akty-
wa finansowe (akcje, obligacje 
i inne), jest bez sensu. Niczego 
nie gwarantuje, a pochłania 
ogromne zasoby prywatne i pu-
bliczne. Wtedy kolejni rządzący 
staną przed takim samym wybo-
rem jak w 2014. Nie da się bez 
końca utrzymywać systemów 
irracjonalnych. Choć ich głów-
ni beneficjenci, czyli instytucje 
finansowe, będą wszelkimi spo-
sobami zabiegać, by systemy te 
trwały jak najdłużej. Zapewne 
znów usłyszymy o "głodowych 
emeryturach z ZUS".

Leokadia Oręziak zwraca też 
uwagę na sposób wprowadzenia 
PPK.

- Wszystkie podmioty z sekto-
ra publicznego oraz prywatnego 
mają obowiązek zorganizować 
PPK i automatycznie zapisać 
do programu wszystkich pra-
cowników w wieku od 18 do 55 
lat. Z PPK można się wypisać 
po złożeniu stosownej deklara-
cji. Ten automatyczny zapis, to 
idea wypromowana przez tzw. 
ekonomię behawioralną. Ma ona 

wielkie zasługi dla instytucji fi-
nansowych, właśnie dzięki wy-
promowaniu idei automatycz-
nego zapisu, mającego skłaniać 
masy pracownicze, by przezna-
czyły do gry na rynkach części 
swoich wynagrodzeń w postaci 
składek emerytalnych. Więk-
szość ludzi z własnej inicjatywy 
nie zapisuje się do tak ryzy-
kownych systemów. Stosowa-
nie automatyzmu opiera się na 
oczekiwaniu, że pracownik z po-
wodu inercji, strachu lub braku 
wiedzy nie wypisze się z syste-
mu. Pozostanie w nim, a jego 
wynagrodzenie będzie automa-
tycznie pomniejszane o składki 
przekazywane do zarządzania 
prywatnym instytucjom finanso-
wym. Liczono, że PPK zostanie 
75 proc. z ponad 11 mln zapi-
sanych automatycznie pracow-
ników, pozostało mniej niż 30 
proc. lub jeszcze mniej.

Wspólną cechą OFE i PPK 
jest to, że zyski z zarządzania 
przypadają prywatnym instytu-
cjom finansowym oraz firmom 
i osobom z nimi powiązanym. 
Z kolei całe koszty i ryzyko 
obciążają pracowników, przy-
szłych emerytów oraz finanse 
publiczne. Ani PPK, ani OFE 
nie biorą na siebie żadnej od-
powiedzialności za wysokość 
przyszłego świadczenia emery-
talnego. Jest ono nieprzewidy-
walne. Firmy mogą latami obra-
cać pieniędzmi ze składek, bez 
gwarancji zysku dla uczestnika. 
Pobierają opłaty, a ostateczny 
efekt zależy od koniunktury na 
rynku w momencie przecho-
dzenia na emeryturę. Kolejne 
kryzysy i załamania giełdowe 
mogą drastycznie obniżyć war-
tość zgromadzonych aktywów 
finansowych, podobnie jak  po-
bierane opłaty i prowizje, oraz 
możliwe możliwe defraudacje 
środków. Bowiem inwestowa-
nie pieniędzy ze składek nie 
podlega kontroli celowościowej 
ze strony państwa. Oznacza 
to możliwość wykonania do-
wolnej operacji na niekorzyść 
uczestnika funduszu, bez pono-
szenia konsekwencji. Na war-
tość  zgromadzonych aktywów 
w PPK, będzie też wpływała in-
flacja. W odróżnieniu od eme-
rytur z ZUS, świadczenie z PPK 
nie podlega żadnej waloryzacji. 
Nawet niewielka inflacja wy-
stępująca w długim okresie jest 
w stanie poważnie zrujnować 
oszczędności zainwestowane 
w aktywa finansowe, zwłaszcza 
w obligacje skarbowe.

Opr. Stanisław Sobczak
(druga część artykułu — za 

dwa tygodnie) 

Prywatyzacja emerytur, czyli inne spojrzenie na OFE i PPK
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Historie, które 
przydarzyły się 
pasjonatowi sportu 
z małego miasteczka

Michał Kiński

sport

We wtorek odbył się ostatni mecz przed Euro 2020. Polacy 
zagrali z Islandią i ku zdziwieniu wszystkich zremisowali 2:2. 
Dwukrotnie przegrywali, a gra na tle rywali nie wyglądała naj-
lepiej. Wszystko miało wyglądać inaczej i mam nadzieję, że ina-
czej będzie wyglądać poniedziałkowe spotkanie ze Słowacją już 
podczas Euro 2020. Oczywiście, że w mediach pojawiły się in-
formacje związane ze słabą postawą Polaków, można się z tym 
zgodzić. Jednak często mało się pisze o mentalności, podejściu 
psychologicznym do meczu. Pamiętajmy, że Islandia przyjechała 
do Polski i zagrała bez żadnego obciążenia psychicznego. Mogła 
nam się postawić, można było podjąć pewne ryzyko, jak choć-
by pierwszy gol strzelony Alberta Gudmundssona. Przecież ten 
23-latek miał bardzo dużo szczęścia pokonując Wojciecha Szczę-
snego. Polacy w tym ostatnim meczu przed Euro grali z dużym 
obciążeniem związanym głównie z myślą o kontuzji. Przecież 
każdy z nich chce zagrać na Euro, a ostatnie kłopoty zdrowotne 
Krzysztofa Piątka i Arkadiusza Milika wpłynęły na kadrę. Oczy-
wiście to nie jest żadne wytłumaczenie postawy zawodników. 
Ostatnie mecze testowe przed arcyważnym wydarzeniem, to 
dla niektórych jest jak gra w piłkę przed własnym weselem. Jest 
ryzyko, że się coś stanie, bo to sport kontaktowy, jednak jest 
chęć, by pokazać się z jak najlepszej strony. Skupmy się teraz 
na spotkaniu ze Słowacją, bo to będzie kluczowy moment. Paulo 
Sousa praktycznie cały czas zaskakuje, śmiało trzeba przyznać, 
że na poniedziałkowy mecz wyjdziemy w nieco innym składzie. 

A teraz o 100-leciu urodzin Kazimierza Górskiego, czyli o gali 
przygotowanej przez TVP Sport. Po meczu z Islandią obejrzałem 
cały program. Nie ukrywam, że to nie były moje czasy, kiedy 
Polacy grali o medale. Kazimierz Górski jest nazywany Trene-
rem Tysiąclecia. Program bardzo fajnie przygotowany, pole-
cam wszystkim pasjonatom piłki nożnej. Zwłaszcza tym, którzy 
wspólnie z kadrą Górskiego przeżywali mecze. W studio mo-
gliśmy zobaczyć byłych piłkarzy: m.in. Włodzimierza Lubań-
skiego, Jerzego Gorgonia, Jana Tomaszewskiego czy Grzegorza 
Latę. Były również dzieci Pana Kazimierza. Tak sobie słuchałem 
niektórych wypowiedzi i zdałem sobie sprawę, że moja praca 
dała mi możliwość poznać niektórych z nich. Mirosław Bulzacki 
był kiedyś moim trenerem. Z Włodzimierzem Lubańskim spo-
tkałem się w Gdańsku podczas meczu reprezentacji w 2016 roku 
i przeprowadziłem krótką rozmowę do telewizji. Z trenerem 
Andrzejem Strejlauem zrobiłem wywiad, a następnie w błyska-
wicznym tempie odwiozłem go na dworzec kolejowy na pociąg 
do Warszawy. Z Janem Tomaszewskim spotkałem się niejedno-
krotnie. Kazimierza Górskiego poznałem, kiedy byłem młodym 
chłopcem. Przyjechał do Łodzi i został przywitany jak król. Do-
słownie, bo przygotowano dla niego specjalne królewskie krze-
sło. Wybitnych sportowców trochę traktuję jak ludzi z innego 
świata. W pewnym sensie tak jest, ponieważ to oni należą do 
bardzo małego grona ludzi, którym się udało osiągnąć sukces. 
Co to znaczy sukces? Prawie to samo, co talent. Krótko mówiąc 
masz coś w sobie, czego inni nie mają i wyróżniasz się na tle 
osób robiących to samo, co ty… 

To już kolejny turniej piłkarski w moim życiu z udziałem Po-
laków. Tak naprawdę moja przygoda z reprezentacją rozpoczęła 
się w 2002 roku, kiedy Polska pojechała na mundial do Korei 
i Japonii. Później przyszedł czas na MŚ 2006 i ME 2008 z Eu-
zebiuszem Smolarkiem, Euro 2012 z Robertem Lewandowskim, 
Euro 2016 z sukcesem Polaków, MŚ 2018 i Euro 2020, a raczej 
2021… Lata lecą, piłkarze się zmieniają, my się zmieniamy, a hi-
storia z medalem Polaków na wielkim turnieju pozostaje coraz 
dalej w pamięci…

Wychowanka UKS Czwór-
ki Aleksandrów Łódzki dołą-
czyła do ŁKS Commercecon 
Łódź — drużyny siatkarskiej 
występującej w najwyż-
szej klasie rozgrywkowej 
w Polsce. Julita Piasecka 
jest absolwentką Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego 
w Szczyrku oraz repre-
zentantką Polski juniorek. 
Obecnie przygotowuje się 
do Mistrzostw Świata Junio-
rek. Podczas finału 8. Ple-

biscytu na Sportowca Roku 
Aleksandrowa Łódzkiego, 
otrzymała Nagrodę Specjal-
ną Burmistrza. 

— Najbliższe dwa sezony 
spędzę w ŁKS Commercecon, 
natomiast moim marzeniem 
jest gra w lidze włoskiej. To 
jeden z najwyższych świa-
towych poziomów. Jakie 
mam na to szansę? Zdaję 
sobie sprawę, że trzeba na 
to bardzo ciężko pracować 
i trzeba być przygotowanym 

odpowiednio mentalnie — 
zaznacza Julita Piasecka. 

Siatkarka w 2020 roku 
zajęła 5. miejsce podczas 
Mistrzostw Europy Juniorek 
z reprezentacją oraz 5. miej-
sce w Mistrzostwach Pol-
ski Juniorek z ŁKS. Obecnie 
ma już swojego menedżera, 
który kieruje jej karierą. 
Oby Julita niebawem trafiła 
do seniorskiej reprezentacji 
i spełniła swoje wszystkie 
cele i marzenia. (Kiniu)

Julita Piasecka będzie grać w ŁKS 
Commercecon

Piłkarzom Sokoła Aleksan-
drów Łódzki zostały dwa me-
cze do końca sezonu, które 
zadecydują o utrzymaniu 
drużyny w rozgrywkach III 
ligi. Nowym szkoleniowiec 
został trener Damian Gamus.

Dużo się dzieje w druży-
nie Sokoła zwłaszcza przed 
zbliżającym się końcem roz-
grywek. Klub na ostatnie 
trzy mecze zmienił trenera. 
Dotychczasowy szkolenio-
wiec Michał Bistuła od sze-
ściu spotkań nie wygrał spo-
tkania, drużyna znalazła się 

w pobliżu strefy spadkowej, 
co może w dalszej rywaliza-
cji spowodować o spadku do 
IV ligi. Zarząd klubu podjął 
decyzję związaną ze zmianą 
szkoleniowca.

— Trzy ostatnie mecze 
Sokoła poprowadzi trener 
Damian Gamus, który jest 
szkoleniowcem rezerw. Ode-
słanie trenera Michała Bistuły 
na urlop nie przekreśla jego 
pracy w naszym klubie — in-
formuje Dariusz Szulc, prezes 
Sokoła Aleksandrów Łódzki. 

Damian Gamus rozpo-
czął swoją pracę na kilka 
dni przed wyjazdowym spo-
tkaniem z Ruchem. Sobotni 
przeciwnik już nie ma szans, 
by pozostać w tej klasie roz-
grywkowej. Gamus zaliczył 
udany debiut, wygrywa-
jąc 1:0 po bramce Szymona 
Sołtysińskiego. Teraz przed 
szkoleniowcem i drużyną 
spotkanie z KS Wasilków — 
ostatnią drużyną III ligi. Nikt 
chyba nie wyobraża sobie in-
nego wyniku niż zwycięstwo.

— Po rozpoczęciu pracy 
powiedziałem drużynie, że 
do końca sezonu pozostało 
270 minut gry i każda z nich 

będzie bardzo ważna. Nie 
można już się pomylić, je-
śli liczymy na utrzymanie. 
W spotkaniu z Ruchem wyko-
rzystaliśmy błąd obrońców 
i gol dał nam trzy punkty. To 
jest dla nas w tym momen-
cie najważniejsze. Cel został 
zrealizowany. W piłce śmiało 
trzeba przyznać, że zdarza-
ją się rzeczy niewytłuma-
czalne. Trener Michał Bistuła 
robił wszystko, by utrzymać 
Sokół w lidze. Na trzy ko-
lejki przed końcem zaszła 
zmiana i wydaje mi się, że 
przyniosła pewien impuls. 
Nie da się ukryć, że III liga 
w naszym klubie jest bardzo 
potrzebna i teraz musimy 
zrobić wszystko, by w na-
stępnym sezonie rozpocząć 
grę na tym samym poziomie 
rozgrywkowym — podkreśla 
Damian Gamus, nowy szko-
leniowiec Sokoła.

W najbliższą sobotę 
o godz. 17:00 Sokół Aleksan-
drów zagra na własnym bo-
isku z KS Wasilków, a tydzień 
później rozegra ostatnie 
spotkanie sezonu również 
u siebie z Pelikanem Łowicz. 
(Kiniu)

Z nowym trenerem po utrzymanie?




