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opinie

Rosyjskie służby dobre na wszystko

Im częściej słyszę zapewnienia, że za 
skokiem na skrzynki mailowe naszych czci-
godnych ministrów stoją rosyjskie służby 
specjalne, tym bardziej w to nie wie-
rzę. Zbyt gorliwie powtarzają tę wersję 
wszystkie PiS-owskie papugi od premiera 
Mateusza poprzez wyższych urzędników 
rządowych, aż po płotki żywiące się tzw. 
przekazami dnia. Jak wszyscy PiS-owcy 
dmą w jedną trąbę i powtarza to po sto-
kroć TVP Info to znak, że kłamią jak z nut. 
A co mają mówić ustalono wcześniej na 
Nowogrodzkiej.

Ma to też logiczne wytłumaczenie. Zupeł-
nie inaczej brzmi atak rosyjskich hakerów 
na usługach GRU i KGB, którzy mozolną 
pracą i łamaniem szyfrów wykradają nam 
tajemnice, a inaczej brzmi: jesteśmy pa-
tałachami, które same się prosiły o zhako-
wanie treści służbowych maili przesyłając 
je na prywatne skrzynki swoje i swoich 
kolegów. Niestety ta druga wersja jest nie 
tylko bardziej prawdopodobna, ale wręcz 
wynika wprost z ustaleń dziennikarzy. 
Panowie ministrowie z Michałem Dwor-
czykiem na czele przesyłali sobie rządo-
we ustalenia, plany i dane na skrzynki 
prywatne. Bo chcieli je sobie poczytać 
w domu, podzielić się nimi z przyjaciółmi, 
a poza wszystkim na rządowe skrzynki 
trudno było wejść, bo miały kilkustopnio-
we zabezpieczenia. Trzeba się było logo-
wać, uwierzytelniać, posiadać certyfikat, 
więc panowie ministrowie woleli korzy-
stać z kont na wp.pl, bo tam się prościej 
wchodzi…

Ta druga wersja jest także bardziej praw-
dopodobna, bo jest zgodna z mentalnością 
PiS-owskich notabli. Im wolno wszystko. 
Co tam zasady, przepisy, zabezpieczenia 
i procedury. To dobre dla Kowalskiego, nie 
dla nich. Kto im co zrobi? Sąd? Prokuratu-
ra? Trybunał Stanu? Śmiech na sali… A jak 
się okazało, że maile wyciekły i czyta je 
teraz cała Polska, to zamiast uderzyć się 
w piersi i wywalić kilku winnych na zbity 
pysk, wskazują na rosyjskie służby. W do-
myśle — to nie my, to Putin, a na Putina 
mocnych ni ma…

Gorzej, jak na końcu okaże się, że maile 
ze skrzynki Dworczyka wykradli nie szpie-
dzy z Moskwy, ale dzieci z podstawówki 
podczas zajęć z informatyki. Czy PiS nie 
spali się ze wstydu? Niestety nie, bo to 
uczucie jest mu nieznane.

Apis

— Celem zbierania informacji 
o budynkach jest stworzenie kom-
pletnej bazy danych, na podstawie 
której gmina będzie mogła reali-
zować politykę mającą na celu 
poprawę jakości powietrza — in-
formuje Dorota Cabańska, Główny 
Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Jak złożyć deklarację? Najła-
twiej będzie zrobić to przez Inter-
net. Niezbędne w tym przypadku 
jest jednak posiadanie profilu 
zaufanego lub e-dowód. Możliwa 
będzie również tradycyjna forma 
zgłoszenia — czyli osobista wizyta 
w urzędzie i złożenie tu deklaracji.

— Jest to deklaracja w której trze-
ba będzie wskazać rodzaj posiadane-
go źródła ciepła i spalonego paliwa 

— mówi Dominika Szutenbach z Re-
feratu Ochrony Środowiska. — Doty-
czy to wszystkich źródeł ciepła, nie 
tylko pieców węglowych, nie tylko 
źródeł opalanych paliwami stałymi, 
ale również pieców na gaz ziemny, 
na gaz płynny czy pomp ciepła.

Termin zgłoszenia upływa 
30 czerwca przyszłego roku. Nie 

dotyczy to właścicieli nieruchomo-
ści, które do użytku zostaną do-
puszczone po 1 lipca. W tym przy-
padku termin jest zdecydowanie 
krótszy, bo od chwili uruchomienia 
źródła ciepła, musimy wypełnić 
deklarację w ciągu 14 dni.

— Główną ideą, jaka przyświe-
ca temu projektowi jest przede 
wszystkim zgromadzenie odpo-
wiedniej wiedzy na temat funk-
cjonujących źródeł ciepła, tak aby 
można było dostosować wszelkie-
go rodzaju programy pomocowe, 
w szczególności dla osób uboż-
szych — dodaje Dominika Szuten-
bach. — Pomoże to również ustalić 
ile, jakich i jakiej jakości źródeł 
ciepła funkcjonuje na terenie po-
szczególnych gmin.

Ustawa obligująca nas do zgłosze-
nia pieca zakłada, że za niezłożenie 
deklaracji grozić może nam mandat. 
Prawdziwość i prawidłowość poda-
nych przez nas danych będzie mo-
gła zostać również zweryfikowana, 
choćby przez przeprowadzającego 
przegląd komina kominiarza.

Jakie dane trzeba będzie podać 
w deklaracji? M.in. dane osobowe 
lub nazwę właściciela/zarząd-
cy budynku. Dodatkowo wskazać 
trzeba będzie również adres nie-
ruchomości, w obrębie której eks-
ploatowane jest źródło ciepła lub 
źródło spalania paliw, numer tele-
fonu właściciela lub zarządcy, ad-
res email czy informacje o liczbie 
i rodzaju eksploatowanych w ob-
rębie nieruchomości źródeł ciepła 
i źródeł spalin oraz o ich przezna-
czeniu i wykorzystywanych w nich 
paliwach. (jc)

Masz piec? Musisz go zgłosić!
Od 1 lipca rozpocznie się składanie deklaracji do tzw. 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Z wyjątkiem 
nowych budynków, w których źródło ciepła zainstalowane 
zostanie po 1 lipca, na dokonanie zgłoszenia będziemy mieć 
12 miesięcy.

O tym zdarzeniu było 
głośno nie tylko w naszej 
gminie, Polsce, ale rów-
nież na świecie, dzięki 
filmikowi z miejskiego 
monitoringu, o który za-
biegały i nadal pytają 
naszą redakcję telewizje 
i serwisy z całego świata. 
Dzięki temu rondo w Rą-
bieniu stało się najpo-
pularniejszym obiektem 
turystycznym w naszej 
gminie, a niektórzy nazy-
wają rondo w Rąbieniu — 

„Rondem Lotnika”. 
Do tego kuriozal-

nego wypadku doszło 
12 kwietnia 2020 roku 
na rondzie w Rąbieniu. 
Tego dnia, była niedzie-
la wielkanocna, 41-let-
ni Maciej K. pokłócił się 
z partnerką, wypił 300 
gram wódki, popił pi-
wem, a potem wsiadł za 
kierownicę swojego su-
zuki swift. W tej sytuacji 

o wypadek nie było już 
trudno. Rozpędzone auto 
wjechało na nasyp ronda, 
po czym jak w na nar-
ciarskiej skoczni, wybiło 
się w górę i przeleciało 
ponad 60 metrów. Ścięło 
wierzchołek sosny i do-
słownie przefrunęło nad 
pomnikiem Jana Paw-
ła II. Następnie spadło 
na dziedziniec kościoła, 
uderzając w budynek. 
I chyba tylko dzięki temu, 
kierowca zawdzięcza, że 
żyje. Samochód wyglądał 
jak kupka złomu, z któ-
rej z trudem strażacy 
z OSP Rąbień wyciągnę-
li kierowcę. Ten spędził 
w szpitalu w stanie cięż-
kim miesiąc i dopiero 
wtedy można go było 
przesłuchać. Usłyszał za-
rzuty sprowadzenia za-
grożenia katastrofą i jaz-
dy po pijanemu. Maciej 
K. przyznał się do winy 

i sam zaproponował dla 
siebie karę, a Sąd Re-
jonowy w Zgierzu na to 
przystał. 

Wyrok zapadł 24 maja 
tego roku. Maciej K. 
usłyszał dwa zarzuty. Za 
pierwszy — prowadze-
nie suzuki swift w sta-
nie nietrzeźwości. Drugi 
zarzut dotyczył sprowa-
dzenia bezpośredniego 
niebezpieczeństwa kata-
strofy w ruchu lądowym. 
Łącznie zasądzono rok 

pozbawienia wolności. 
Wykonanie kary warun-
kowo zawieszono na trzy 
lata. Sąd orzekł także 
wobec mężczyzny środek 
karny w  postaci zakazu 
prowadzenia wszelkich 
pojazdów mechanicz-
nych w ruchu lądowym 
na pięć lat oraz naka-
zał zapłatę 5 tys. zł na 
rzecz Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Po-
mocy Postpenitencjarnej. 
(S. Sobczak) 

„Lotnik” z Rąbienia ukarany



STRONA 340 i cztery, Nr 12 (631), 25 czerwca 2021 r.

103 kamienice

Nowe życie dostały 103 
komunalne budynki: zyskały 
nowe okna i drzwi, niekie-
dy nowe fundamenty, ściany, 
dachy i nowe piece oraz no-
woczesne pompy ciepła. Tym 
największym w historii Alek-
sandrowa projektem objęto 
250 gospodarstw domowych. 
Łącznie poprawę warunków 
mieszkaniowych odczuło po-
nad tysiąc osób.

— Projektem objęliśmy po-
nad połowę naszych zasobów. 
To kompleksowa przebudowa 
nie tylko elewacji, ale i re-

monty samych mieszkań. Do 
tego dochodzi bardzo waż-
ny aspekt ekologiczny, gdyż 
w tych budynkach wyelimino-
waliśmy całkowicie stare pie-
ce węglowe — mówi burmistrz 
Jacek Lipiński.

Dziś już lokatorzy nie 
muszą kupować węgla, nie 
muszą codziennie rozpalać 
pieca, a z kranu leci ciepła 
woda, co do tej pory było 
luksusem. Do tego trzeba 
było wybudować lub zaadap-
tować ponad 70 pomieszczeń 
pod nowoczesne pompy cie-

pła. Z mieszkań łącznie znik-
nęło 250 pieców i tzw. „kóz”. 
Można sobie wyobrazić, o ile 
czystsze będzie aleksandrow-
skie powietrze.

— Gmina właśnie po to za-
inwestowała w najdroższe na 
rynku urządzenia, aby potem 
koszty eksploatacyjne dla 
mieszkańców były niższe. Je-
śli do tej pory ktoś rzetelnie 
kupował np. węgiel do pieca 
a nie palił śmieciami, to dziś 
jego koszty zimowego ogrze-
wania będą niższe — mówi 
prezes PGKiM Grzegorz An-
drzejczak. — Warto też wspo-
mnieć, iż każdego dnia przez 
całą dobę z kranu leci ciepła 
woda. Nie tylko wtedy, kiedy 
uruchomimy termę — dodaje 
prezes.

Wszyscy, którzy brali 
udział w tym największym 
w historii naszej gminy pro-
jekcie termomodernizacji 

zasobów komunalnych wie-
dzą, że łatwo nie było. Duże 
opóźnienia, sprawy sądowe 
z pierwotnym wykonawcą 
czy brak rąk do pracy. To tyl-
ko niektóre problemy, z ja-
kimi się borykano a i sami 
lokatorzy mieli dość prze-
ciągających się remontów. 

Kilkanaście firm, kilkudzie-
sięciu pracownikom trzeba 
było patrzeć na ręce.

— To naprawdę było wiel-
kie przedsięwzięcie. Każda 
ekipa to fachowcy z całego 
kraju jak i Ukrainy. Inni od 
stolarki okiennej, inni od 
pomp ciepła, do tego ele-

wacja, obróbka dekarska 
czy instalacja centralnego 
ogrzewania. Niejednokrotnie 
musieliśmy ściągać nietrzeź-
wych pracowników z placu 
budowy — wspomina Ryszard 
Juściński kierownik nadzoru 
budowalnego.

Dziś cieszą się kierownicy 

budowy, pracownicy spółki 
i urzędu, choć cieszyć powin-
ni się najbardziej lokatorzy. 
Bo to oni łącznie otrzymali 
30-milionowe wsparcie. Czy 
tak jest? Bez wątpienia był to 
cywilizacyjny skok w zasobach 
komunalnych, o jakim inne 
miasta i gminy mogą tylko po-
marzyć. (ak)

Łatwo nie było, ale efekty są! 103 kamienice wyremontowane

Największy remont w historii miasta
Największe, najtrudniejsze, ale też 
najkorzystniejsze dla mieszkańców przedsięwzięcie 
aleksandrowskiego samorządu dobiega końca. Mowa 
o termomodernizacji 103 kamienic należących 
do gminnej spółki komunalnej PGKiM. Inwestycja 
trwała cztery lata, a kosztowała 30 mln zł. I choć 
wszyscy mieli jej już dość, to teraz można mówić 
o szczęśliwym zakończeniu.

Inwestycja trwała cztery lata, 
a kosztowała 30 milionów złotych. 
To był największy remont w historii 
Aleksandrowa Łódzkiego. 
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Ponad 3 tysiące uczniów 
zaczęło wakacje. Koniec roku 
szkolnego przywitali z uśmie-
chem i radością. Rok nauki 
zdalnej dał się wszystkim 
we znaki, ale choć był to rok 
trudny, oceny na świadec-
twach nie są złe. 

Poradziliśmy sobie w pierw-
szym roku pandemii, więc te-
raz było już lepiej. Uczniowie 
opuszczali mury szkoły z na-
dzieją, że we wrześniu wrócą 
do klas, a nauka zdalna będzie 
tylko wspomnieniem. 

Teraz jednak przed ucznia-
mi dwa miesiące odpoczynku. 
Nie nudząc się, będzie je moż-
na spędzić również w mieście. 
Dzięki dofinansowaniu samo-
rządu, dużo będzie się działo. 
W Szkole Podstawowej nr 1 
dwa tygodnie półkolonii spędzą 
najmłodsi, czyli uczniowie klas 
I-III. Z tej formy wypoczynku 
w mieście skorzysta aż 200 
dzieciaków. 

Z dofinansowań gminy sko-
rzysta prawie tysiąc dziecia-
ków. W klubie Level odbędą 
się półkolonie, sportowcy 

aktualności

Księgarnia Erato nagradza pilność: TYDZIEŃ CZER-
WONEGO PASKA na świadectwie! 

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

Księgarnia Erato zaprasza także do korzystania z pro-
mocji WAKACJE Z KSIĄŻKĄ. Ta akcja rozpocznie się 5 
lipca i potrwa do końca miesiąca. Czekają super oferty! 

Do księgarni z czerwonym paskiem

Radni PiS zaglądają burmi-
strzowi do portfela, wykorzystu-
jąc kamery TVP i mikrofony Radia 
Łódź. Tuż przed sesją absoluto-
ryjną, zwołują konferencję pra-
sową. O Aleksandrowie zrobiło 
się głośno... Tylko czy o taki roz-
głos nam chodzi? Na pewno nie. 

Cała akcja dotyczyła wyna-
grodzenia burmistrza sprzed 3 
lat. W 2018 Beata Szydło wypłaci-
ła skandalicznie wysokie premie 
swoim ministrom, krzyczała wtedy 
w Sejmie, że „to im się należy”. 
Jednak spotkało się to z oburze-
niem społeczeństwa. Jarosław Ka-
czyński nakazał wtedy obniżenie 
parlamentarzystom pensji o 20 pro-
cent. Przy okazji oberwało się sa-
morządowcom, którym też bez żad-
nego uzasadnienia obniżono pensję 
rozporządzeniem Rady Ministrów. 

Niektóre rady miast i gmin pod-
jęły uchwały obniżające pensję 
swoich włodarzy. Aleksandrow 
Łódzki nie podjął takiej decyzji. 
I o to chodziło radnym PIS z Alek-
sandrowa. Tym bardziej, że wo-
bec wielu wątpliwości związanych 
z rozporządzeniem, organizacje 
samorządowe zamówiły eksper-
tyzy prawne. Wynika z nich, iż 
stoi ono w sprzeczności z Ustawą 
o pracownikach samorządowych, 
Kodeksem pracy, Konstytucją RP 
i Europejską Kartą Samorządu 
Lokalnego.

Burmistrz pobiera w tej chwili 
6 tysięcy złotych brutto pensji za-
sadniczej. Od 2009 roku pensja nie 
była waloryzowana. Nic dziwne-
go, że w obronie burmistrzowskiej 
pensji stanęła większość radnych. 

— Pamiętajcie Państwo, że obni-
żenie pensji poszło za skandalicz-
nymi podwyżkami, jakie wypłacił 
sobie rząd PiS, które później po-
stanowił oddać z kieszeni samo-
rządowców, obniżając im pensję. 
W Polsce istnieje jeszcze coś ta-
kiego, jak prawo pracy, które nie 
dopuszcza takich sytuacji — mówi 
Małgorzata Grabarczyk, przewod-
nicząca Rady Miejskiej. — Nasi 
radni PiS są radnymi od 2,5 roku 
i jakoś wcześniej nie przyszło im 
do głowy, by złożyć odpowied-

nią uchwałę na temat obniżenia 
pensji burmistrza. Dzieje się to 
dopiero teraz, przed sesją abso-
lutoryjną, kiedy nie ma żadnych 
argumentów do podważenia wy-
konani budżetu ani zagłosowania 
przeciw wotum zaufania. To nic 
innego jak hucpa polityczna. Mam 
nadzieję, że mieszkańcy odpo-
wiednio ocenią takie zachowa-
nia. Rozporządzeniem nie można 
nakazać radom podjęcia uchwał 
obniżających pensje prezydentów, 
burmistrzów i wójtów i myślę, ze 
radni PiS doskonale o tym wiedzą. 

Innego zdania byli radni PIS 
składając pismo w sprawie zwoła-
nia sesji nadzwyczajnej, która zaj-
mie się tematem burmistrzowskiej 
pensji. (kbs)

17-letnia Oliwia Jaś-
kiewicz z Aleksandrowa 
Łódzkiego jest tegoroczną 
finalistką konkursu Miss 
Ziemi Łódzkiej Nastolatek, 
a obecnie bierze udział 
w głosowaniu na tytuł 
Miss Nastolatek Internetu, 
który jest przepustką do 
ćwierćfinału Miss Polski. 

— Jestem bardzo szczę-
śliwa, że mogę repre-
zentować Aleksandrów 
Łódzki w tym konkursie 
— mówi Oliwia. 

Oliwię można wesprzeć, 
wysyłając SMS o treści 
MZLN.05 na numer 72068. 
Koszt SMS: 2,00 zł netto 
(2,48 zł z VAT). 

Zagłosuj na aleksandrowiankę

Koniec z telefonami i wiadomościami na Messengerze. 
Urzędowa strona miasta zyskała właśnie nową funkcjo-
nalność. Od 21 czerwca ruszyły internetowe zgłoszenia 
zwierząt zaginionych, powypadkowych i rannych. 

— Na stronie internetowej urzędu wchodzimy w za-
kładkę SOS Zwierz i tu od razu mamy odnośniki zgłoszeń. 
Wybieramy to właściwe i wypełniamy elektroniczny 
formularz — tłumaczy Katarzyna Rezler pełnomocnik 
burmistrz ds. bezdomności zwierząt. — Podajemy oczy-
wiście swoje dane osobowe, tak jakbyśmy zgłaszali 
sprawę na monitoringu. Możemy dodać zdjęcia, lokali-
zację i oczywiście opis sprawy. Jest też informacja, jak 
należy postępować w danym przypadku.

Informacje dodane na stronie natychmiast znajdą 
się u odpowiednich służb, które zareagują zależnie 
od potrzeby. W Internecie funkcjonować też będzie 
okno życia dla zwierząt (będzie można zgłosić chęć 
oddania zwierzaka). Stara metoda nie idzie jednak do 
lamusa. Nadal można dzwonić do urzędu w sprawach 
dotyczących zwierząt, ale tylko do godziny 16. Teraz 
zwierzętom będzie można pomóc o każdej porze dnia, 
a jak trzeba będzie — również w nocy. 

W tym roku w ciągu miesiąca było już 40 zgłoszeń 
dotyczących zwierząt. Głównie ptaków i leśnych 
czworonogów. (kbs)

Zgłoś przez stronę W kręgu zainteresowania… portfel burmistrza

Zostań rachmistrzem spisowym! 
Od 24 do 30 czerwca rozpoczyna się 
nabór uzupełniający kandydatów 
na rachmistrzów spisowych. Stawka 
wynagrodzenia wynosi 6 zł brutto 
za każdy przeprowadzony wywiad 
(spisaną osobę). Kandydatury moż-

na zgłaszać m. in. drogą mailową na 
wypełnionym formularzu.

Szczegółowe informacje znajdu-
ją się w BIP w zakładce NSP 2021. 
W razie dodatkowych pytań prosimy 
o kontakt pod nr. telefonu: 42 270 03 
39 lub 42 270 03 14. 

Zostań rachmistrzem

Witajcie wakacje
wyjadą na obozy szkoleniowe, OPS 
wyśle dzieci na kolonie, a Mażoret-
ki pojadą nad morze. Nudzić się nie 

będzie kiedy. Wszystkim życzymy 
więc udanych wakacji i do zobacze-
nia we wrześniu. (kbs) 
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sesja absolutoryjna

Pisać programy komputero-
we potrafi nawet uczeń szkoły 
podstawowej. Udowodnili to 
uczniowie aleksandrowskiej 

„Jedynki”, którzy przystąpili do 
międzynarodowego konkursu 
programistycznego Balti. 

Zdolna siódemka, która 
przeszła śpiewająco przez 
wszystkie etapy konkursu, za-
siadła w ubiegłym tygodniu 
przed komputerami, by rywa-
lizować z uczniami na całym 
świecie. Uczniowie nie rozwią-
zywali testów. Młodzi informa-
tycy pisali program na platfor-
mie, którą stworzył specjalnie 
dla szkół podstawowych Czech 
— Bohumił Sekub. 

Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 1 przystąpili do 
konkursu jako jedna z trzech 
szkół z województwa łódz-
kiego. Wyniki nikogo nie za-
skoczyły. Wśród międzynaro-
dowych laureatów znalazła 
się aż trójka siódmo- i ósmo-
klasistów z „Jedynki”: Filip 
Kacprzak, Karolina Walczak 
i Kacper Kałużny. Pozostali fi-
naliści to: Amelia Gadomska, 
Marceli Durajski, Cezary Ka-
sprzyk, Nadia Pilacka. 

Organizator konkursu: SGP 
Baltie, w szkole za konkurs 
odpowiadała Wioletta Stel-
masik i Małgorzata Witkow-
ska. (kbs)

W momencie, kiedy Jacek Lipiński obejmował urząd bur-
mistrza, a było to 20 lat temu, budżet Aleksandrowa wynosił 
20 milionów złotych. Dzisiaj to już… 178 milionów. Te dane 
mówią same za siebie. Miasto się rozwija, 
mieszkańców przybywa, a kiedy w 2020 
roku gospodarka stanęła, gmina Alek-
sandrów — nie. Udowodnił to raport 
o stanie gminy i sprawozdanie fi-
nansowe z wykonania ubiegło-
rocznego budżetu. Regionalna 
Izba Obrachunkowa pozytyw-
nie zaopiniowała wniosek 
o udzielenie absolutorium 
burmistrzowi. Pozytywnie 
zareagowali też radni, udzie-
lając burmistrzowi najpierw 
wotum zaufania, a potem gło-
sując za absolutorium. 

— Aleksandrów jest tym miej-
scem, które mieszkańcy całego 
województwa i nie tylko, wybie-
rają na swoje miejsce do życia i do-
konywania wielkich rzeczy — mówi Jacek 
Lipiński burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego. 
— I ten 2020 rok pokazuje, że rozpędzony samorząd Aleksan-
drowa, podczas tej podwójnej pandemii — z jednej strony to 
koronawirus a z drugiej „pandemia” działalności antysamorzą-
dowej obecnego rządu — nie zatrzymał się. Nie zatrzymał har-
monijnego rozwoju, dobrego budżetu, wciąż dużych inwestycji, 
działalności oświatowej, w zakresie sportu młodzieżowego czy 
polityki senioralnej, działań prozwierzęcych, czyli tych priory-
tetów, z których jesteśmy znani od wielu, wielu lat. To wielki 
sukces nie tylko samorządowców, ale też organizacji pozarządo-
wych, instytucji reprezentujących aleksandrowskie społeczeń-
stwo obywatelskie, wszystkich pracowników urzędu, ale przede 
wszystkim mieszkańców, którzy kreują poprzez budżet obywa-
telski i różne dziedziny współpracy z nami taką nowoczesną wi-
zję samorządu. To jest to społeczeństwo, które jest wartością 
dodaną, z którego jesteśmy bardzo dumni. (kbs) 

Aleksandrowski samorząd 
chce rocznie wspomóc 20 
par starających się o dziecko. 
Z własnego budżetu przezna-
czył na ten cel, tylko w tym 
roku, 100 tysięcy złotych. Na 
razie na leczenie in vitro z do-
finansowaniem gminy zdecydo-
wały się cztery pary. Wolnych 
jest jeszcze 16 miejsc, a lato 
to najlepszy moment na rozpo-
częcie leczenia 

In vitro — metoda leczenie 
niepłodności — finansowana 
jest przez samorząd już dru-
gi rok. W ubiegłym do alek-
sandrowskiego programu za-
kwalifikowano 13 par, a jego 
wynik to 6 ciąż. W tym roku 
program jest gotowy na przy-
jęcie kolejnych par i to aż 

w dwóch klinikach — Salve 
Medica i Gameta w Rzgowie. 
Tak zdecydowano, by alek-
sandrowianie mieli wybór. 
Dofinansowanie pozostało to 

samo — do 5 tysięcy złotych 
na parę. 

Wszelkie informacje znaleźć 
można na stronie internetowej 
urzędu. (kbs) 

Szansa na upragnionego dzidziusia

Burmistrz z Absolutorium
Podczas najważniejszej w roku sesji, radni 
podsumowali miniony rok i wystawili burmistrzowi 
najlepszą z możliwych ocen. Nawet pomimo pandemii 
i zmiany priorytetów ani dochody ani wydatki nie 
zostały zagrożone, a inwestycje były realizowane. 

Niech ktoś powie, że nie mamy zdolnych uczniów

Czech dla Balti
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aktualności

W poniedziałek 21 czerwca 
z 10-dniowego pobytu w Brennej 
wróciła 23-osobowa grupa dzieci 
z Zespołu Szkół Specjalnych w Alek-
sandrowie Łódzkim. Organizato-
rem przedsięwzięcia była Fundacja 
Catena ze Zgierza, a cały projekt 
współfi nansowała Fundacja PZU.

Codzienne zajęcia tenisowe były 
częścią bogatego programu eduka-
cyjnego. Lekcje w skansenach Ko-
zia Zagroda, Chlebowa Chata czy 
pobyt w Parku Rozrywki, to tylko 
niektóre elementy wyjazdu. Wy-
poczynek w Brennej uzupełniały 
częste wizyty na basenie i seanse 
w grocie solnej.

— Działanie na rzecz osób niepeł-
nosprawnych to jeden z punktów 
naszego statutu. Jako Fundacja 
Catena mamy ogromną satysfak-
cję, że nasz pierwszy tego typu 
projekt udało się zrealizować 
w stu procentach, a frajda i ra-
dość, jaką sprawiliśmy dzieciom 
utwierdza nas w przekonaniu, że 
idziemy w dobrym kierunku. Bez 
ofi arności Fundacji PZU i ogrom-
nego zaangażowania dyrekcji oraz 

pracowników szkoły ten projekt 
z pewnością nie wypadłby tak oka-
zale. Wielkie ukłony i podziękowa-
nia — mówi Maciej Szprync Prezes 
Fundacji Catena i właściciel Szkoły 
Tenisa Volley.

Wszyscy uczestnicy wyjazdu 
otrzymali pakiety upominkowe. 
Oprócz koszulek i czapeczek, były 
taśmy rehabilitacyjne, bidony 
i okolicznościowe plany zajęć na 
kolejny rok szkolny. Zakupione na 
wyjazd materiały edukacyjne Fun-

dacja Catena przekazała dyrektor 
szkoły Pani Paulinie Szafarz.

We wrześniu dzieci z placówki 
w Aleksandrowie Łódzkim będą 
kontynuowały naukę tenisa na kor-
tach Szkoły Tenisa Volley w Zgie-
rzu. To kolejny komponent całego 
grantu.
(Zdjęcia: Ewa Sicińska)

Poznaliśmy ostateczną listę projektów 
zadań, na które będzie można zagłosować 
w Budżecie Obywatelskim „ŁÓDZKIE NA 
PLUS”. Do podziału jest 8 milionów zło-
tych! Za kilka dni zaczynamy głosowanie.

Wykaz projektów zadań, spośród 
których wybierzemy najciekawsze, za-
twierdził Zarząd Województwa Łódz-
kiego. Wyznaczył również punkty do 
głosowania.

Przypomnijmy, że w tej edycji Bu-
dżetu Obywatelskiego Województwa 
Łódzkiego mieszkańcy będą mogli wy-
bierać spośród 24 projektów zadań 
wojewódzkich. Dodatkowo, w 18 po-
wiatach przeprowadzone będzie głoso-
wanie na projekty powiatowe. 

W sześciu powiatach (bełchatow-
skim, kutnowskim, łęczyckim, łowic-
kim, łódzkim wschodnim i radomsz-
czańskim), gdzie suma szacunkowych 
kosztów zgłoszonych projektów zadań 
nie wyczerpała łącznej kwoty środków 
przeznaczonych na daną pulę, projek-
ty zadań zostaną zrealizowane bez ko-
nieczności dodatkowych wyborów. 

Łącznie do głosowania dopuszczono 
153 projekty zadań powiatowych. 

Głosowanie w ramach V edycji BO 
„ŁÓDZKIE NA PLUS” będzie przeprowa-
dzone między 28 czerwca a 16 lipca 
br. Wybrane zadania będą realizowa-
ne w 2022 roku. Głosujemy na stronie 
https://bo.lodzkie.pl. 

Szczególnie polecamy projekt 
aleksandrowski z puli powiatu zgier-
skiego, oznaczony symbolem EZG18 
— 200-lecie praw miejskich Aleksan-
drowa Łódzkiego. Projekt zakłada: 
stworzenie ogólnodostępnej wysta-
wy plenerowej archiwalnych zdjęć, 
umiejscowionej w centralnym punk-
cie miasta parku miejskim przy placu 
Kościuszki w Aleksandrowie Łódzkim 
(na tablicach lub pylonach), stwo-
rzenie serii trzech plenerowych pre-
zentacji multimedialnych w oparciu 
o archiwalne materiały foto, video — 
w formule kina plenerowego z narra-
torem „na żywo”, videomapping na 
ratuszu miejskim z wybranymi ma-

teriałami multimedialnymi — emisja 
22 marca 2022 r. w 200-lecie nadania 
praw miejskich. 

Projekt ma na celu przybliżenie 
mieszkańcom powiatu zgierskiego, jak 
i całego województwa łódzkiego, roli 
Aleksandrowa Łódzkiego w kształtowa-
niu się historii regionu. Miejsce realiza-
cji — Park Miejski. 

Na terenie powiatu zgierskiego 
mieszkańcy będą mogli zagłosować na 
projekty w ramach wojewódzkiego bu-
dżetu obywatelskiego w Zespole Szkół 
i Placówek Kwalifi kacji Zawodowych 
przy ul. 3 Maja 46 w Zgierzu. Zachęca-
my do zapoznania się z innymi projek-
tami i do głosowania. (S.S.) 

Spisobus to specjalnie oznakowany BUS, w którym przyjadą do naszej Gminy  osoby 
uprawnione do przeprowadzenia spisu online i przeprowadzą spis w wyznaczonym 
miejscu.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO UDZIAŁU W SPISIE

W Gminie Aleksandrów Łódzki Spisobus będzie dostępny:

w dniu: 21 lipca 2021 r.
w godzinach: 9:00 – 14:00
Miejsce postoju: SPZOZ – Filia Bełdów

Ośrodek Zdrowia w Bełdowie
Bełdów 43

 

Mobilny Punkt Spisowy 

Jeżeli chcesz się spisać osobiście, ale potrzebujesz pomocy w obsłudze 
interaktywnej aplikacji, przyjdź do Mobilnego Punktu Spisowego w 
Aleksandrowie Łódzkim, zapewnimy potrzebne wsparcie. 
Do spisu potrzebne będą nr PESEL osób wspólnie zamieszkujących. 
 

Data      Godzina  
1 lipca 2021 r.   9:00-14:00 
20 lipca 2021 r.   9:00-14:00 
12 sierpnia 2021 r.  9:00-14:00 

Miejsce  
Biuro Koła Kombatantów  
ul. 11 Listopada 3 
Aleksandrów Łódzki 
(budynek obok urzędu, parter) 
 

 

Budżet Obywatelski „ŁÓDZKIE NA PLUS” – projekty zadań do wyboru

Tenisowe Warsztaty Terapii Zajęciowej

Aleksandrowska Rada Seniorów jest bardzo 
aktywna. Seniorzy podróżują zwiedzając Polskę. 
16 czerwca odwiedzili Konstancin. Pierwsza po 
lockdawnie wycieczka liczyła aż 50 osób. Senio-
rzy zapraszają na kolejny wyjazd — 13 lipca do 

Opinogóry (zamek Krasińskich). Chętni mogą za-
pisywać się u szefowej Rady Seniorów pod nr. tel. 
607 250 807.

Na zdjęciu — wspomnienie po Konstancinie, czyli 
willa Kulczyka. 

Rada seniorów zaprasza na wycieczki
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historia

— Wszystko zaczęło się, gdy 
w 1989 roku aleksandrowianin 
Piotr Papiernik, obecny kustosz 
muzeum, znalazł na torfowisku 
w Rąbieniu odłamki krzemien-
ne. Zainteresował nimi profesor 
Ewę Niesiołowską, która w 1990 
roku rozpoczęła badania arche-
ologiczne. Trwały one przez 11 
lat do 2001 r. Ich efekty prze-
rosły najśmielsze oczekiwania. 
Znaleziono ponad 130 tysięcy 
przedmiotów — wspomina dr 
Płaza. — Rezultatem tych prac 
jest wydana książka, ale wiele 
znalezisk jest nadal opracowy-
wanych. Możemy przyjąć, że 
w tych okolicach łowcy i zbie-
racze z epoki kamiennej prze-
bywali od 12 do 6 tys. lat temu. 
Pierwsi ludzie, łowcy, którzy 
się tu pojawili, należeli do tzw. 
kultury świderskiej.

Około 15 tys. lat temu na 
terenie obecnych torfowisk ist-
niało jezioro. Przy nim powsta-
ła wydma naniesiona z lodowca, 
który znajdował się 70 km na 
północ. Woda i suchy ląd oraz 
las były tym, czego potrzebo-
wali łowcy z epoki mezolitu 
i neolitu, by budować swoje 

obozowiska. To właśnie na wy-
dmie i w okolicy rozbijali swoje 
obozowiska i przygotowywali 
swoje narzędzia łupiąc krze-
mień. Stąd nawet w niezbyt 
głębokich próbkach znajdowa-
no wiele artefaktów. Z czasem 
warunki się zmieniły, jezioro 
zaczęło zarastać i zmieniać się 
w torfowisko. Można przyjąć, 
że ok. 4 tys. lat temu jezioro 
zniknęło, pozostały tylko sta-
wy. Wraz z jeziorem zniknęli 
i łowcy. Ale w okresie rzymskim 

znów pojawiły się ślady bytno-
ści ludzi na tym terenie, tym 
razem posługujących się już 
żelazem.

By określić okres, 
w jakim pojawia-
li się na da-
nym terenie 
ludzie, ar-
cheolodzy 
p o r ó w -
nują na-
rzędz ia 
k r z e -

mienne, bo ich kształt się 
zmieniał. Niewiele jest też śla-
dów materialnych z tamtego 
okresu, bo po prostu materiał 
biologiczny uległ rozpadowi. 
Pozostały tylko ślady po wbi-
tych belkach tworzących sza-
łasy, ślady fundamentów i wła-
śnie narzędzia krzemienne 
oraz ślady obróbki tego kamie-
nia. Pierwsi łowcy posługiwali 
się tzw. krzemieniem czekola-
dowym pochodzącym z pasa 

rozciągającego się od 
Iłży do Ostrowca 

Ś w i ę t o k r z y -
skiego. Za-

puszcza l i 
się nawet 
na tere-
ny dzi-
siejszych 
Niemiec, 
o czym 

świadczą 
z n a j d o -

wane tam 
ich narzędzia 

z tego właśnie 
rodzaju krzemienia.

O krzemieniach, ich obrób-
ce, rodzajach a także o łowiec-
twie, wyprawianiu skór i wytwa-
rzaniu łuków i strzał ze swadą 
opowiadał rekonstruktor Daniel 
Marciniak. Rozłożył on swój 

„warsztat” w szałasie znajdują-
cym się w lesie.

— Kiedyś, spacerując po le-
sie z dziećmi, znaleźliśmy trzy 
skrzyżowane gałęzie i postano-

wiliśmy zbudować szałas. Moż-
na powiedzieć, że zbudowali-
śmy go w 75 procentach, ale 
z czasem również inni zaczęli 
coś dokładać. Jakież było na-
sze zdumienie, gdy dziś zoba-
czyliśmy, że zamieszkał w nim 
jakiś jaskiniowiec — śmieje się 
pani Anna Hak z Łodzi.

A od tego „jaskiniowca” moż-
na było się naprawdę wiele do-
wiedzieć o życiu łowców z epoki 
kamiennej. Skwapliwie korzy-
stali z tego uczestnicy spaceru, 
a zwłaszcza młodzi członkowie 

„Grupy Leszego”, zajmujący się 
rekonstrukcjami z czasów śre-
dniowiecza. Bo choć obie epoki 
dzielą tysiąclecia, to tak na-
prawdę niewiele się zmieniło.

Mimo, że badania archeolo-
giczne są bardzo kosztowne, to 
dyrektor Dominik Płaza zade-
klarował chęć ich kontynuowa-
nia metodą odwiertów.

— Takie badanie na granicy tor-
fowiska, pozwoliłoby być może 
trafić na przedmioty lub śmiet-
nik po dawnych łowcach. Dzięki 
temu moglibyśmy uzyskać infor-
macje o tym, co jedli ówcześni 
ludzie, jakie zwierzęta i ryby 
żyły na tym terenie, a nawet 
natrafić na obiekty materialne, 
które mogły się zachować tylko 
dzięki torfowisku. Także leśnicy 
dowiedzieliby się, czy nic złego 
nie dzieje się w torfowisku, bo 
brak wody zmienił znacznie wa-
runki w tym środowisku — uważa 
Dominik Płaza. (S. Sobczak)

Spacer archeologiczny po rąbieńskich torfach
12 tysięcy lat temu zamieszkiwali tu pierwsi łowcy

Niewielu mieszkańców naszej gminy wie, że oprócz walorów przyrodniczych obszar 
torfowiska Rąbień ma również olbrzymie walory archeologiczne. Mogli się o tym 
przekonać uczestnicy sobotniego spaceru archeologicznego, który zorganizowało 
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi w ramach Europejskich Dni 
Archeologicznych we współpracy m.in. z gminą Aleksandrów Łódzki i nadleśnictwem 
Grotniki. Zainteresowanych po stanowiskach archeologicznych oprowadzał sam dyrektor 
muzeum dr Dominik Płaza, w towarzystwie leśniczego z nadleśnictwa Grotniki.
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aleksandrowska strefa kibica

Po emocjonującym meczu Polska – Szwecja, 
który przyciągnął na Aleksandrowską Strefę Ki-
bica rekordową ilość widzów, wiemy, że w tym 
turnieju więcej drużyny Paulo Sousy już nie zo-
baczymy. Zapraszamy do fotorelacji z wydarze-
nia. Więcej zdjęć znajdziecie na profilu facebo-
ok.com/AleksandrowLodzkiOfficial. 

Nie oznacza to jednak, że kończymy tym sa-
mym przygodę z Aleksandrowską Strefą Kibica. 
Pomimo przerwania ścieżki polskiej drużyny na-
dal wyświetlimy emocjonujące spotkania w dwa 
najbliższe weekendy oraz oczywiście Finał Mi-
strzostw Europy! 

Zapraszamy tym bardziej, że każdy weekend 
towarzyszyć nam będzie szereg dodatkowych 
aktywności, a mecze będą stanowiły doskonałe 
zakończenie dni przepełnionych atrakcjami dla 
całych rodzin! 

Już w najbliższy weekend (26 i 27 czerwca) 
od godziny 12 zapraszamy na zlot foodtrucków, 

które swoimi potrawami zaspokoją nawet najbar-
dziej wybredne podniebienia. Dodatkową atrak-
cją tego dnia będzie pokaz filmu animowanego 

„Turbo” na naszym olbrzymim telebimie. W hali 
namiotowej natomiast rozłożymy wielki tor dla 
aut zdalnie sterowanych i każdy będzie mógł 
spróbować swoich sił w wyścigach. Ukoronowa-
niem dnia będzie emisja meczów na telebimie. 

W przyszłym tygodniu, a dokładnie w piątek 
i sobotę (2 i 3 lipca) wyświetlimy film dla dzieci 
„Strażnicy Marzeń”, a w hali namiotowej powsta-
nie pełnoprawna wrotkarnia, na której swoich 
sił w jeździe na wrotkach będzie mógł spróbo-
wać każdy, bez względu na wiek. Nie zabraknie 
dmuchańców i animacji w Dziecięcej Strefie Ki-
bica. Tu również dzień zakończymy transmisją 
emocjonujących meczów.

Na finał, 11 lipca, szykujemy prawdziwie od-
lotową atrakcję! Ale o tym więcej na stronie 16 
i w następnym wydaniu „40 i cztery”. (bar) 

foto: Natalia Zdziebczyńska

Co dalej z Aleksandrowską 
Strefą Kibica? 

Polacy odpadają z turnieju

W środę umarła nadzieja…

Emocji nie brakowało. Na każdej z dotychczasowych Aleksandrowskich 
Stref Kibica zjawiały się tłumy, by — spędzając wspólnie czas — wspierać 
naszych piłkarzy. Finalnie okazało się, że aleksandrowianie prezentowali 

zdecydowanie lepszą formę niż polscy piłkarze, którzy po przegranym meczu 
ze Szwecją, pożegnali się z turniejem. 
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„Szadź” Igor Brejdygant
W lesie zostają znalezione 
zwłoki. Na miejsce zbrodni 
zostaje wezwana komisarz 
Agnieszka Polkowska, po 
oględzinach zdaje sobie 
sprawę, że to nie jest 
zwykłe morderstwo. Ma 
do czynienia z psychopatą, 
który szczegółowo planuje 
zbrodnie. Dotychczas nie 
popełniał błędów. Jednak 
błyskotliwa policjantka po-
dąża za śladami mordercy.

Inteligentnie skonstruowana fabuła tworzy klimat 
pełen napięcia. Z jednej strony pisarz przedstawił 
postać komisarz Polkowskiej — dyskryminowaną poli-
cjantkę, osobę homoseksualną, która działa w pracy 
dość chaotycznie i nikt nie chce z nią pracować. 
Z drugiej strony pisarz przedstawił psychopatycznego 
mordercę, poukładanego Sławomira, który ma ko-
chającą rodzinę oraz pomaga innym ludziom. Świet-
nie wykreowani główni bohaterowie to nie jedyny 
plus kryminału. Podział rozdziałów na Sławomira 
i Agnieszkę przyspiesza fabułę. Zadajemy sobie pyta-
nie — czy komisarz zdoła uratować następną ofiarę?

„Z braku rodzi się lepsze… 
wywiad strumyk” Piotr 
Pawlukiewicz
Znany kaznodzieja ks. 
Piotr Pawlukiewicz, był 
duszpasterzem parlamen-
tarzystów oraz autorem 
wielu książek, rekolek-
cjonistą i człowiekiem 
posiadający dar mowy. 
W rozmowie z Renatą 
Czerwicką dowiadujemy 
się o nieznanej przeszłości 
księdza, pasjach i niepo-

wodzeniach. Wiele jest historii niedokończonych lub 
niedopowiedzianych, ponieważ wywiad miał mieć 
swój ciąg dalszy, lecz ksiądz niespodziewanie umarł. 
Dla miłośników ks. Piotra Pawlukiewicza będzie to 
cenna pozycja.

„Róża północy” Lucinda 
Riley
W dniu swoich setnych 
urodzin Ahanita Chaval 
powierza swojemu prawnu-
kowi Ari Malikowi manu-
skrypt. Zawarta jest w nim 
historia jej życia i prośba, 
o odnalezienie zaginione-
go syna Ahanity — Moha. 
W tym samym czasie do 
rezydencji przyjeżdża ame-
rykańska aktorka Rebecca, 
na nagrania do filmu. Czy 

przypadkowe spotkanie może połączyć dwie osoby?
Dobrze napisana powieść prowadzi nas przez sto lat 
dziejów rodziny Ahanity. Książka łączy dwa świa-
ty — z 1911 r. i z 2011 r., różniące się wartościami 
życiowymi. Pisarka dobrze wykreowała bohaterów, 
a barwny język powoduje, że nie możemy oderwać się 
od powieści.

Książki dostępne w Biblio-
tece w Bełdowie

„Odległe brzegi” Kristin 
Hannah
Nagła śmierć ojca Elisa-
beth spowodowała, że bo-
haterka zaczęła zastana-
wiać się nad swoim życiem. 
Rozmyśla o niespełnionych 
marzeniach i niewykorzy-
stanych szansach. Tymcza-
sem mąż Jack otrzymuje 
propozycję pracy w No-
wym Jorku. Czy śmiała 

decyzja małżonków pomoże im zrozumieć i pokochać 
siebie na nowo?

„Odległe brzegi”, to powieść o szukaniu równowagi 
między swoimi aspiracjami, a poświęceniem dla naj-
bliższych. Autorka potrafi w niezwykły sposób ująć 
zwykłe codzienne sprawy, a następnie skłonić czytel-
nika do refleksji nad życiem.

„25 lat niewinności: sprawa 
Tomka Komendy” Grzegorz 
Głuszak
Historia, która nie powinna 
się wydarzyć. Wzruszający 
wywiad z Tomaszem Ko-
mendą o wytrwałości, sile 
i wolności. Tomasz został 
skazany na dwadzieścia pięć 
lat pozbawienia wolności za 
zbrodnię, której nie popełnił. 
Po osiemnastu latach od-
siadki w zakładach karnych 

zostaje uniewinniony.
W książce zostały ujawnione tajemnice układu pro-
kuratorsko-sądowego, a także zawarte dokumenty, 
zeznania świadków i akty oskarżenia. Autor ukazał 
czytelnikowi sprawę od zbrodni w Miłoszycach do wi-
zyty Tomasza u Ojca Świętego. Reportaż nie należy do 
lekkiej literatury ze względu na temat i kontrowersje 
wokół osoby, który niesłusznie odsiadywał wyrok.

„Wojna makowa” Rebecca 
F. Kuang
Fang Runin jest sierotą, 
która trafia do przybranej 
rodziny. Tam doświadcza 
odrzucenia i obojętność, 
nikogo nie obchodzi jej los. 
Po osiągnięciu odpowied-
niego wieku ma do wyboru 
dwie drogi. Pierwsza to 
ślub ze starszym od siebie 
mężczyzną, a druga to 
dostanie się do elitarnej 

sinegardzkiej akademii wojskowej. Pragnie podążyć 
drugą drogą, lecz nikt nie wierzy w jej sukces.
Fabuła jest pełna nieprzewidywalnych zwrotów akcji, 
a główna bohaterka potrafi nas rozbawić w najmniej 
oczekiwanym momencie. Wykreowany świat ukazuje 
magię pokazaną inaczej niż w innych znanych książ-
kach fantasy. Książka choć w konsekwencji okrutna 
to wciąga i urzeka. „Wojna makowa” jest pierwszą 
częścią trylogii wojen makowych napisaną przez 
debiutantkę Rebecce F. Kuang.
Książki dostępne w Bibliotece w Sobieniu

BIBLIOTEKA 
ZAPRASZAJest nam niezwykle miło poinformować, że ucznio-

wie Studia Piosenki, prowadzonego przez Renatę Ba-
nacką-Walczak, zdobyli najwyższe laury w „ I edycji 
Międzynarodowego Festiwalu Dzieci i Młodzieży Twór-
czość Bez Granic”, organizowanego przez Szkołę Mu-
zyczną II st. w Kijowie. 

Uczestnicy Młodzieżowego Domu Kultury w Alek-
sandrowie otrzymali szereg nagród i wyróżnień:

- Grand Prix dla solistki Agaty Radek — wykonała utwór 
z repertuaru Czesława Niemena pt. „Jednego Serca”

- I nagrodę dla zespołu wokalnego Groszki — za wy-
konanie piosenki z repertuaru Anny Jantar pt. „Nic 
nie może przecież wiecznie trwać” w aranżacji Lilia-
ny Bach

- II nagrodę dostała Izabella Jasińska za wykonanie 
utworu „ How does a moment last forever” z bajki 
Piękna i Bestia 

- III nagrodę otrzymali: Lena Raczyńska za utwór 
„Kiedyś byłam różą”, zespół wokalny Minimax z pio-
senką tytułową „Nie bój się chcieć” z bajki „Zwierzo-
gród”, solistka Zuzanna Lipska. Wyróżnienia — Nata-
lia Izdebska i Gabriela Berlińska.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim 
wykonawcom, za wspaniałą promocje naszego MDK 
i Aleksandrowa Łódzkiego. 

Informacja
o przyznanych przez Burmistrza Aleksandrowa 

Łódzkiego nagrodach dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych i posiadających wybitne osiągnię-

cia w zakresie nauki i kultury 
w roku szkolnym 2020/2021.

Na podstawie Regulaminu określającego zasady 
i tryb przyznawania i cofania stypendiów, stano-
wiącego załącznik nr XXX/295/08 Rady Miejskiej 
w Aleksandrowie Łódzkim 

z dnia 4 grudnia 2008 roku oraz uchwały nr 
XLVII/467/2013 Rady Miejskiej w Aleksandrowie 
Łódzkim z dnia 26 września 2013 r. – przyznano 
nagrody rzeczowe dla 17 uczniów szkoły podsta-
wowej z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki i wy-
chowanków Młodzieżowego Domu Kultury w Alek-
sandrowie Łódzkim o łącznej wartości 7 100 zł.

MDK Aleksandrów 
z Grand Prix
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Młodzieżowy Dom Kultury po raz dwudziesty 
siódmy był organizatorem Wojewódzkiego Festi-
walu Piosenki i Tańca „Aleksandrowska Wiosna”. 
Patronat nad imprezą objął Burmistrz Aleksan-
drowa Łódzkiego Jacek Lipiński. 

Ze względu na sytuację epidemiczną w kra-
ju tegoroczna edycja odbyła się w formie on-
line. Warunkiem uczestnictwa w festiwalu było 
przesłanie nagrania z prezentacją taneczną lub 
wokalną.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłosili się 
tancerze i wokaliści z Łodzi, Radomska, Zduń-
skiej Woli, Łowicza, Głogowa, Zgierza i Alek-
sandrowa Łódzkiego. Czteroosobowe jury 
w składzie: Barbara Sobolczyk — prof. Akademii 
Muzycznej w Łodzi, przewodnicząca, Wiesła-
wa Najgebauer — muzyk oraz dwie nauczyciel-
ki tańca z Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej 
im. F. Parnella w Łodzi: Anna Włodarczyk-Rurak 
i Monika Szymurska-Prokop, oceniło 48 solistów, 
9 zespołów wokalnych, 8 zespołów tanecznych 
i 2 zespoły wokalno-taneczne.

Nagrody rzeczowe oraz statuetki dla nagro-
dzonych ufundowali Burmistrz Aleksandrowa 
Łódzkiego i Rada Rodziców przy Młodzieżowym 
Domu Kultury. 

A oto, jak wyglądał werdykt jury. 

KATEGORIA SOLIŚCI — WOKALIŚCI
Kategoria wiekowa I: 7-10 lat
I miejsce: Natalia Kwiatkowska — Powiato-

we Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Zduńska 
Wola

II miejsca: Natan Gryga — Powiatowe Cen-
trum Kultury, Sportu i Rekreacji Zduńska Wola 
Aleksander Kraska — CZP 2 Łódź

III miejsca: Julia Spętana — Powiatowy Mło-
dzieżowy Dom Kultury „Na Pięterku” Zduńska 
Wola

Martyna Kubiak — Powiatowy Młodzieżowy 
Dom Kultury „Na Pięterku” Zduńska Wola

Natalia Mielczarek — CZP 2 Łódź
Gabriela Berlińska — MDK Aleksandrów Ł.
wyróżnienie: Kornelia Klimczak — Powiatowy 

Młodzieżowy Dom Kultury „Na Pięterku” Zduń-
ska Wola

wyróżnienie specjalne: Klara Kurczewska — 
MDK Aleksandrów Ł.

Kategoria wiekowa II: 11-14 lat
I miejsce:  Vanessa Szanter — Prywatna Szkoła 

Muzyki Rozrywkowej MUSIC INTRO Głogów
II miejsca: Alicja Wróblewska — Autorska 

Szkoła Musicalowa Macieja Pawłowskiego
Anastazja Kraska — CZP 2 Łódź
III miejsce: Michał Olszak — CZP 2 Łódź
wyróżnienia: Alicja Tasarz — Powiatowe Cen-

trum Kultury, Sportu i Rekreacji Zduńska Wola
Dominika Grzechnik — MDK Aleksandrów Ł.
Kategoria wiekowa III: 15-18 lat
I miejsca: Zuzanna Stefaniak — Powiatowe 

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Zduńska 
Wola

Emilia Grązik — CZP 1 Łódź
Weronika Wiśniewska — Szkoła Wokalna Beau-

tiful Voice Łódź
II miejsce: Aleksandra Stasiak — MDK Aleksan-

drów Ł.

III miejsce: Julia Sznajder — Autorska Szkoła 
Musicalowa Macieja Pawłowskiego

Wyróżnienie: Norbert Kuświk — Powiatowe 
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Zduńska 
Wola

KATEGORIA ZESPOŁY WOKALNE
Kategoria wiekowa I: 7-10 lat
Wyróżnienie: MINIMAX — MDK Aleksandrów Ł.
Kategoria wiekowa II: 11-14 lat
I miejsce: Groszki — MDK Aleksandrów Ł.
II miejsce: duet Antonina Witkosz i Natalia 

Osińska — MDK Zgierz
Kategoria wiekowa III: 15-18 lat
Wyróżnienie: duet ASM 1 — Autorska Szkoła 

Musicalowa Macieja Pawłowskiego
Kategoria wiekowa IV: 19-25 lat
II miejsce: duet ASM 2 Autorska Szkoła Musi-

calowa Macieja Pawłowskiego. 

KATEGORIA ZESPOŁY TANECZNE
Kategoria wiekowa I: 7-10 lat
I miejsce: ABC — MDK Aleksandrów Ł.
Wyróżnienie: Tu i Teraz 3 — Pałac Młodzieży 

Łódź
Kategoria wiekowa II: 11-14 lat
II miejsce: Kolorowe Nutki — MDK Aleksan-

drów Ł.
III miejsce: Tu i Teraz 1 — Pałac Młodzieży 

Łódź
Kategoria wiekowa III: 15-18 lat
II miejsce: Teatr Tańca Artland Junior przy 

Autorskiej Szkole Musicalowej Macieja Pawłow-
skiego

Wyróżnienia: Volta — MDK Aleksandrów Ł.
duet Amelia Ruda-Rożniakowska i Julia Jaś-

kiewicz — MDK Aleksandrów Ł.

KATEGORIA TANIEC SOLO
Kategoria wiekowa I: 7-10 lat
I miejsce: Martyna Dąbrowska — MDK Aleksan-

drów Ł.
Wyróżnienie: Natalia Nastarowicz — MDK 

Aleksandrów Ł.
Kategoria wiekowa III: 15-18 lat
I miejsce: Wiktoria Baraniak — Teatr Tańca Ar-

tland Junior przy Autorskiej Szkole Musicalowej 
Macieja Pawłowskiego

III miejsca: Aleksandra Golan — Teatr Tańca 
Artland Junior przy Autorskiej Szkole Musicalo-
wej Macieja Pawłowskiego

Oliwia Bakalarz — Teatr Tańca Artland Ju-
nior przy Autorskiej Szkole Musicalowej Macieja 
Pawłowskiego

KATEGORIA ZESPOŁY WOKALNO-TANECZNE
Kategoria wiekowa I: 7-10 lat
I miejsce: Kolorowe Półnutki — MDK Aleksan-

drów Ł.
Kategoria wiekowa III: 15-18 lat
II miejsce: zespół ASM — Autorska Szkoła Mu-

sicalowa Macieja Pawłowskiego

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróż-
nionym. Organizatorzy mają nadzieję, że w ko-
lejnej edycji konkursu będą mogli już spotkać 
się z młodymi artystami na żywo.

Blisko 90 prac plastycznych z całej Polski napłynęło 
do aleksandrowskiego Miejskiego Przedszkola nr 2 na 
konkurs ogłoszony dla przedszkolaków. Tematem była 

„Kolorowa łąka”, a prace wykonano różnymi technikami 
plastycznymi.

Celem konkursu było rozwijanie aktywności i zdolności 
twórczych dzieci, pobudzanie ich wyobraźni i pomysłowo-
ści. Sami organizatorzy wykazali się nie zwykłą kreatywno-
ścią wieszając prace na… przedszkolnym ogrodzeniu, tak 

by dziecięce rysunki mogli obejrzeć również przechodnie. 
I szkoda tylko, że w tegorocznym pierwszym konkursie nie 
mogły wziąć udziału dzieci z „Dwójki”, jednak, jak zapew-
niają organizatorki ogólnopolskiego konkursu, już w przy-
szłym podziwiać będziemy rysunki aleksandrowskich przed-
szkolaków.

Organizatorkami były nauczycielki Miejskiego Przedszkola 
nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim: Beata Dą-
bek, Ewelina Janicka i Anna Podlewska. (kbs)

Rysunki na ogrodzeniu

„Aleksandrowska 
Wiosna 2021” 

XXVII Wojewódzki Festiwal Piosenki i Tańca — online. 
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• Likwidacja (sprzątanie) 
mieszkań, domów, strychów, 
komórek. Tel. 500 551 929. 

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

• Lokal do wynajęcia — ponad 20 
m kw., przy ul. Ogrodowej 19. 
Tel. 42 712 47 03, 513 781 305.

• Sprzedam audi 80 B4, rok 1994, 
benzyna 2.0 z gazem. Cena 
3000 zł do negocjacji. Tel. 517 
102 296. 

• Sprzedam betoniarkę 150 l 
starego typu 380V/4kV-silnik, 
obudowy kolumnowe bez 
głośników — od 50 zł, pompę 
wodną 230V nową 250 WZ250 
— 90 zł, opony letnie 4 szt. 
14/180 po 30 zł sztuka, dwie 
kolumny firmowe 500 zł, rower 
Ukraina i składak — po 300 zł. 
Tel. 516 641 424, 515 909 247.

• Kupię stare zabawki i inne 
przedmioty z epoki PRL. Tel. 
501 452 953. 

• Sprzedam działkę budowlaną 
1500 metrów. Tel. 796 700 501.

• Zlecę położenie paneli 
podłogowych. Lokalizacja 
zleconej pracy — os. 
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. 

• Zlecę położenie płytek, 
wykonanie gładzi oraz 
wykonanie i zainstalowanie 
barierek na balkonie. Tel. 42 
276 86 06. 

• Zatrudnię na parking od zaraz. 
Tel. 601 517 576. 

• 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 

ogłoszenia

 1 

WYKAZ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ  
PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU 

 

Położenie 
nieruchomości KW Nr działki Powierzchnia 

działki 
Cena 

nieruchomości 
brutto 

Aleksandrów Łódzki, 
obręb A-11  

 
LD1G/00049897/7 161/2 0,6802ha 963.090,00zł 

 
 

1. Niezabudowana działka posiada kształt prostokątny, wydłużony i bezpośredni dostęp do ul. 
Placydowskiej (, która posiada nawierzchnię asfaltową), częściowo dostęp utrudniony przez 
rów odwadniający. Dostęp możliwy będzie od strony drogi wewnętrznej, działki nr 161/1, 
która stanowi drogę odchodzącą od ul. Placydowskiej. Wzdłuż drogo wewnętrznej i przez 
szacowaną działkę przy północnej granicy przebiegają podziemne sieci uzbrojenia ( sieć 
energetyczna, przewód energetyczny wysokiego napięcia :eW, sieć kanalizacyjna sanitarna: 
ks tł, sieć gazowa: g125). Działka miejscami porośnięta jest drzewami i krzewami. 
Sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane, tereny przemysłowe, dalej tereny zalesione i 
tereny z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka nr 
ewid. gruntów 161/2, położona obręb Aleksandrów Łódzki 11 znajduje się na terenie 
oznaczonym symbolem: B7.U-P- teren zabudowy usługowej lub obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów.  

3. Nieruchomość będzie sprzedawana w drodze przetargu zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.   

4. Okres publikacji wykazu biegnie od dnia 14 czerwca 2021r. do dnia 06 lipca 2021r. 
5. Zarządzeniem nr 102/2020 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 26.06.2020r. 

określony został 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. 

 
Szczegółowe informacje udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu 
Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, pok.112, tel. 42 270 03 53, 42 270 03 54 
 
 
 
Aleksandrów Łódzki 14 czerwca 2021 roku. 
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WYKAZ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY  
W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ 

 
 

Położenie nieruchomości KW Nr 
działki 

Powierzchnia 
działki 

Cena zabudowanej 
nieruchomości 

Aleksandrów Łódzki, 
ul. 11 Listopada 19, 

obręb A-3 
 

LD1G 
/00042936/4 116 

 
0,0509ha 

 
118.000,00 

1. Działka posiada kształt prostokątny, wydłużony, jest wąska o szer. ok. 11 m. Zabudowana 
budynkiem mieszkalnym, parterowym ze strychem, o konstrukcji drewnianej o powierzchni 
użytkowej 61,05m2, wybudowanym na początku XXw. i zabudową gospodarczą ( komórki i 
garaż) o powierzchni zabudowy 34,57m2. Wjazd na działkę ( nr 117) odbywa się przez działkę 
gminną nr 116. Budynek znajdujący się na działce nr 116 położony jest również w części na 
działce nr 117 i stanowi własność prywatną. Wejście do budynku położone jest na granicy działki 
gminnej nr 116 i prywatnej nr 117, granica działek przechodzi przez korytarz i pomieszczenie 
gospodarcze, stanowiące własność prywatną. Budynek w złym stanie technicznym. Gmina 
Aleksandrów Łódzki nie posiada dokumentacji projektowej i technicznej, dotyczącej zabudowy 
tej działki oraz przyłączy mediów. 

Teren przyległy jest uzbrojony w media: energię elektryczną, wodociąg, gaz i kanalizację. Ulica 
11 Listopada posiada nawierzchnię asfaltową i jest ulicą wylotową w kierunku Lutomierska. 
Sąsiedztwo stanowią tereny z zabudową mieszkaniową jednorodzinną , usługową i handlową.  
Z uwagi na lokalizację budynku mieszkalnego, wspólne wejście przez korytarz i pomieszczenie 
gospodarcze oraz fakt korzystania ze wspólnego wejścia i wjazdu przedmiotowa działka nie może 
stanowić odrębnej nieruchomości, a jedynie może poprawić warunki zagospodarowania 
nieruchomości przyległej, oznaczonej numerem działki 117 położonej w Aleksandrowie Łódzkim 
przy ul. 11 Listopada 19a.  

2. Zgodnie z wypisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka o numerze 
ewidencyjnym gruntów 116 położona Aleksandrów Łódzki, obręb A-3, znajduje się na terenie 
oznaczonym symbolem D25MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Obiekt 
położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej ,,B’’ warunki realizacji inwestycji ustala 
każdorazowo odpowiedni Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Łodzi.  

3. Nieruchomość będzie sprzedawana w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 37 ust.2 pkt. 6 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.  

4. Okres publikacji wykazu biegnie od dnia 15 czerwca 2021r. do dnia 06 lipca 2021r.  
5. 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 31 lipca 2021r.  

 
 
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu 
Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, pok.112, tel. 42 270 03 53, 42 270 03 54 

 
 
Aleksandrów Łódzki 15 czerwca 2021r. 

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. 
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emerytury

Pani profesor podkreśla, że ko-
ordynowanie systemu przez pań-
stwo jest wydajniejsze. 

Państwo nie powinno wymuszać 
na obywatelach korzystania z pry-
watnych emerytur. Jeśli ktoś chce 
zaryzykować własne pieniądze 
na taką emeryturę, to powinien 
mieć taką możliwość. Prywatne 
emerytury nie powinny być jednak 
w żaden sposób finansowane z pu-
blicznych pieniędzy — ani przez 
ulgi podatkowe, ani przez bezpo-
średnie dotacje budżetowe, tak 
jak to się dzieje w przypadku PPK. 
Jest to bowiem w istocie transfer 
pieniędzy podatników na rynek 
finansowy w celu zapewnienia ko-
rzyści instytucjom finansowym. Na-
iwnością jest przekonanie, że ban-
kierzy i maklerzy zadbają o nasze 
emerytury. Ich celem jest przede 
wszystkim zadbanie o swoje docho-
dy. Potwierdzają to dotychczasowe 
kryzysy i defraudacje, za które nikt 
nie poniósł odpowiedzialności.

Tymczasem w systemie ZUS nie 
da się zgubić nawet jednego zło-
tego. Wszystko da się sprawdzić 
i nawet gdyby zaistniały jakieś 
nieprawidłowości, to nie da się ich 
ukryć. Nie ma tu pola do żadnej 
uznaniowości i samowoli ze strony 
pracowników ZUS i innych publicz-
nych instytucji. Fundamentalne 
znaczenie ma też to, że koszty ZUS, 
obejmujące obsługę całej sfery 
działań socjalnych są mniejsze niż 
2 proc. ogólnej kwoty, którą rocz-
nie zarządza ta instytucja. Tym-
czasem koszty zarządzania prywat-
nymi emeryturami są kilkukrotnie, 
a niekiedy kilkunastokrotnie wyż-
sze. Z badań wynika, że łącznie 
opłaty i prowizje mogą prowadzić 
do zmniejszenia o prawie 30 proc. 

tej puli w porównaniu do sytuacji 
bez opłat. Im dłużej pracownik 
jest w systemie tym więcej opłat 
poniesie. Mówiąc wprost: system 
prywatny jest z punktu widzenia 
ubezpieczonego znacznie kosz-
towniejszy niż państwowy. Firmy 
zarządzające często manipulują, 
podając osiągane przez siebie sto-
py zwrotu bez uwzględniania opłat 
i prowizji, co wprowadza w błąd 
uczestnika funduszu. Ponadto, by 
uzyskać rzeczywisty obraz syste-
mu prywatnych emerytur, trzeba 
też uwzględnić, jakie koszty dla 
finansów publicznych on powodu-
je. W praktyce oznacza to świat, 
w którym system emerytalny nie 
tyle powiela nierówności społecz-
ne istniejące w okresie aktywności 
zawodowej ludzi, co dramatycznie 
je powiększa. W przypadku OFE 
to ponad 20 lat zwiększania długu 
publicznego, by pokryć ZUS ubytek 
składki idącej do funduszy zamiast 
na wypłatę bieżących emerytur. 
W przypadku PPK to finansowanie 
ze środków publicznych opłat po-
witalnych, dopłat rocznych, ulg 
podatkowych, a także składki do 
PPK, pobieranej od wynagrodzeń 
pracowników sektora finansów 
publicznych. W efekcie emerytury 
prywatne są silnie dotowane przez 
państwo. Dzieje się to kosztem 
pilnych potrzeb społecznych jak 
ochrona zdrowia czy edukacja.

W swojej najnowszej książce 
podkreśla pani, że jest szereg 
długoterminowych ryzyk zwią-
zanych z emeryturami z rynku 
finansowego. W tym, że systemy 
prywatne nie chronią przed ryzy-
kiem związanym ze starzeniem 
się społeczeństwa. Wydaje się to, 
na pierwszy rzut oka, nielogiczne.

Liczne badania pokazują, że 
zmiany demograficzne mają nie-
uniknione niekorzystne skutki fi-
nansowe dla emerytów i całych 
systemów emerytalnych. By można 
było wypłacać świadczenia coraz 
liczniejszej grupie osób przecho-
dzących na emeryturę, fundusze 
emerytalne muszą bowiem sprze-
dawać na rynku na coraz większą 
skalę zgromadzone aktywa finan-
sowe, w tym akcje. Ta zwiększona 
podaż aktywów spotyka się z popy-
tem ze strony coraz mniej liczne-
go pokolenia ludzi młodych. A to 
prowadzi do spadkowej tendencji 
cen aktywów, a tym samym do ob-
niżenia emerytur. Cały mechanizm 
prywatnych emerytur zaczyna się 
więc obracać się w drugą stronę. 
Ten mechanizm oddziaływania pro-
cesu starzenia się społeczeństwa 
na oczekiwaną rentowność akty-
wów finansowych, zgromadzonych 
w prywatnych funduszach eme-
rytalnych, skłania do traktowania 
tych funduszy jako tzw. schematów 
Ponziego albo piramid finansowych. 
Jedne i drugie wymagają ciągłego 
przypływu pieniędzy od nowych in-
westorów, aby można było je kon-
tynuować. Dlatego zarządzający 
funduszami emerytalnymi lobbują 
za ustawowym podwyższeniem wy-
sokości składek emerytalnych oraz 
podwyższeniem wieku emerytalne-
go, by opóźnić wypłatę emerytur.

No właśnie: co z wiekiem eme-
rytalnym? 

Polska jest jednym z państw 
Unii Europejskiej o najniższym 
ustawowym wieku emerytalnym, 
w szczególności dla kobiet. Trudno 
utrzymać ten stan w długiej per-
spektywie. Jednak podwyższenie 
wieku emerytalnego mogło by się 
odbyć tylko w wyniku ogólnonaro-
dowego konsensusu, o który jednak 
bardzo trudno. A to wpływa też na 

poziom emerytur. Osiągnięcie god-
nych emerytur w publicznym sys-
temie zdefiniowanej składki, jaki 
obowiązuje w ZUS od 1999 r. jest 
trudne, o ile niemożliwe. Te eme-
rytury właśnie tak zostały ukształ-
towane, by wymusić korzystanie 
z emerytur prywatnych, mimo, że 
te ostatnie są kosztowne i bardzo 
ryzykowne. Z drugiej strony rośnie 
grupa osób, które na podstawie 
składek na koncie w ZUS nie będą 
w stanie osiągnąć nawet emerytu-
ry minimalnej, mimo niezbędnego 
okresu zatrudnienia. Państwo bę-
dzie musiało to uzupełnić. Przepro-
wadzona w 1999 r. reforma systemu 
emerytalnego okazała się zupełną 
klęską. Nie dość, że w jej wyniku 
drastycznie obniżono emerytury, to 
generuje coraz większe obciążenia 
dla budżetu, chociaż jednym z jej 
haseł było zmniejszenie ciężaru 

emerytur dla finansów publicznych. 
Twórcy reformy wpędzili Polaków 
w pułapkę. By zapewnić przyszłym 
emerytom środki do życia, coraz 
więcej trzeba będzie dopłacać do 
ZUS z podatków powszechnych. 
Podobnie dzieje się w Chile. Po 40 
latach od całkowitej prywatyzacji 
emerytur ponad 80 proc. wszyst-
kich emerytur w tym kraju jest 
finansowana ze środków budżeto-
wych. Rozwiązaniem nie jest rów-
nież tzw. emerytura podstawowa, 
Służyła by ona bowiem tylko insty-
tucjom zarządzającym funduszami, 
które zabiegają by składki, które 
idą dziś do ZUS, zostały w cało-
ści przekierowane do zarządzania 
przez prywatne instytucje finanso-
we. Jednak każdy większy kryzys 
finansowy, może zredukować war-
tość rynkową zgromadzonych środ-
ków nawet o kilkadziesiąt procent 
i może okazać się, że nie da się 
już odbudować tej wartości przed 
emeryturą. Wizja nędzy na starość, 
ma skłonić do budowania prywat-
nych emerytur, jednak w praktyce 
nie tyle powiela to nierówności 
społeczne istniejące w okresie 
aktywności zawodowej ludzi, co 
dramatycznie je powiększa. Wiele 
osób nie zdoła bowiem wypraco-
wać żadnej prywatnej emerytury, 
a jeśli ją nawet osiągnie, to nie 
zapewni ona akceptowalnego po-
ziomu życia. Dotyczy to zwłasz-
cza kobiet i zatrudnionych na tzw. 

„śmieciówkach”.

Jak według pani można złago-
dzić problem niskich emerytur?

Przede wszystkim poprzez za-
pewnienie wysokiego poziomu 
oficjalnego zatrudnienia i minima-
lizację umów śmieciowych, wyso-
kiego poziomu płac i rzetelnego 
odprowadzania do ZUS składek na 
ubezpieczenie społeczne. Do sys-
temu emerytalnego powinny więc 

trafiać odpowiednio duże środki 
finansowe. Ludzie powinni sobie 
uświadomić, że emerytury pry-
watne też nie tworzą się z nicze-
go. Ich budowanie wymaga także 
ogromnych zasobów publicznych 
i prywatnych, które przecież mo-
głyby służyć wsparciu publicznego 
systemu emerytalnego.

Jak ocenia Pani prace nad osta-
teczną likwidacją OFE. To właści-
wy kierunek?

Szkoda, że w 2014 r. OFE zredu-
kowano tylko częściowo. Należało 
dawno je zlikwidować, a przede 
wszystkim nie tworzyć. To, co 
obecnie jest planowane, to nie jest 
całkowita likwidacja, tylko pew-
na zmiana formy. Opcją domyślną 
jest przekazanie aktywów z OFE 
na Indywidualne Konta Emerytalne, 
czyli pozostawienie ich do gry na 

rynku finansowym. Mimo niewiel-
kich różnic, aktywa przekazane do 
IKE będą tak samo inwestowane 
w akcje i obligacje oraz inne in-
strumenty finansowe, a instytucje 
zarządzające będą pobierać za to 
opłaty. Będą więc podlegać ryzy-
kom, o których mówiłam wyżej. 
Przy podejmowaniu decyzji IKE czy 
ZUS powinno się uwzględnić to, że 
emerytury z ZUS wypłacane są do-
żywotnio oraz podlegają ustawo-
wej waloryzacji. Takich możliwości 
nie ma w IKE, co oznacza, że po-
chodzące z tego źródła świadcze-
nia wystarczą jedynie na ograni-
czony czas, a ich wartość w żaden 
sposób nie będzie chroniona, ani 
przed inflacją, ani przed malwer-
sacjami firm zarządzających.

W projekcie ustawy krytyku-
je się głównie tzw. opłatę prze-
kształceniową w wysokości 15 
proc., pobieraną w przypadku 
pozostawienia środków w IKE. 
Zdaniem wielu to skandal porów-
nywalny z „kradzieżą” z 2014 r.

Tymczasem to zupełnie pobocz-
ny wątek. Krytyków nie martwi, że 
w wyniku transferu z OFE do IKE fi-
nanse publiczne definitywnie mogą 
utracić znaczną część z obecnej 
kwoty aktywów OFE wynoszącej 
153 mld zł (stan na koniec marca), 
znajdujących się na indywidualnych 
kontach ponad 15 mln członków 
OFE. Środki z IKE nie będą liczone 
do ogólnego poziomu emerytu-
ry z ZUS, więc z budżetu państwa 
trzeba będzie przeznaczyć większe 
wydatki na dofinansowanie mini-
malnych emerytur gwarantowanych, 
ani też przeznaczyć na inne cele 
publiczne. Transfer do IKE będzie 
to niespotykana w dziejach, nieod-
wracalna darowizna polskiego spo-
łeczeństwa na rzecz rynku finanso-
wego. Trzeba mieć świadomość, że 
o ile aktywa przekazane z OFE do 
IKE stałyby się definitywnie własno-
ścią prywatnych osób i instytucji, to 
na państwie dalej spoczywałby obo-
wiązek spłaty długu publicznego, 
jaki Polska zaciągnęła od 1999 r. by 
sfinansować aktywa znajdujące się 
w OFE, bowiem kolejne rządy zacią-
gały pożyczki, by pokryć ZUS ubytek 
składek emerytalnych idących do 
OFE, zamiast na wypłatę bieżących 
emerytur. W 2013 dług ten wynosił 
300 mld. zł. W 2014 r., po przenie-
sieniu połowy aktywów OFE do ZUS 
dług zmniejszył się prawie o połowę, 
ale od tego czasu dalej rósł, głów-
nie z powodu odsetek. Uczciwie 
byłoby więc gdyby za aktywami 
z OFE do IKE, poszedł również od-
powiadający im dług. Inaczej dług 
obciąży całe społeczeństwo, a zyski 
przejdą w ręce prywatne. To kolej-
ne wzmocnienie sektora finanso-
wego na koszt ogółu obywateli. Od 
wielu lat z systemu emerytalnego 
niektórzy robią element finansowej 
inżynierii i wspierania giełdy. Pod-
czas gdy sprawa powinna być prosta 

— kto chce ryzykować swoją emery-
turą, niech ryzykuje. Ale tylko na 
własny koszt, a nie ogółu społeczeń-
stwa. (Opr. S. Sobczak) 

Prywatyzacja emerytur, czyli inne spojrzenie na OFE i PPK

Po czerwcowej waloryzacji stany kont ubezpieczonych,  
zawierające składki na ubezpieczenie emerytalne,  

wzrosły o 5,41 proc. Kapitał na kontach zwiększył się 
łącznie o niemal 164 mld zł.
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Historie, które 
przydarzyły się 
pasjonatowi sportu 
z małego miasteczka

Michał Kiński

sport

W łódzkiej Arenie Sport w sobotę 12 
czerwca br. rozdanych zostało kilkaset me-
dali i kilkadziesiąt pucharów. Ponadto roze-
grano juniorski Mecz Gwiazd i mecz, którym 
Sędziowie zmierzyli się z Trenerami.

Jak co roku o tej porze, środowisko koszy-
karskie Łodzi i Regionu spotkało się, by pod-
sumować sezon, rozegrać pokazowe mecze 
i odebrać należy medale i puchary. Gościem 
specjalnym był trener Kacper „Kacpa” Lacho-
wicz znany i lubiany przez dzieci i młodzież 
trener koszykówki.

W trakcie festiwalu odbyły się dwa bardzo 
ciekawe mecze. Pierwszy rozegrano juniorski 
Mecz Gwiazd — Wschód kontra Zachód. W tym 
roku drużyna Zachodu złożona z zawodniczek 
i zawodników z Łodzi, pokonała rywali ze 
Wschodu 35:33. Tym samym zrewanżowała się 
za zeszłoroczną porażkę. MVP meczu All Star 
został Jakub Bogus z UMKS Księżak Łowicz, 
który w nagrodę dostał oryginalną koszulkę 
meczową Marcina Gortata, w której ten grał 
w Reprezentacji Polski. W składach obydwu 
zespołów grali najwyżej ocenieni w głosowa-
niu zawodniczki i zawodnicy

W drugim meczu jaki rozegrano tego dnia Sę-
dziowie zmierzyli się z Trenerami. Niestety znów 
im ulegli 24:30. Nie pomógł nawet gość specjalny, 
który w końcówce wszedł i usiadł na koszu Sę-
dziów, tym samy broniąc dostępu do niego. 

Nagrody najlepszym drużynom wręczali m. in. 
Dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Łodzi 
Marek Kondraciuk, Komisarze PZKosz Krzysztof 
Świerzyński i Arkadiusz Góra, legendarny trener 
Krzysztof Kędzierski oraz przedstawiciele Za-
rządu Łódzkiego Związku Koszykówki — Prezes 
Bartłomiej Wojdak, Wice Prezes Dariusz Sobo-
lewski i Piotr Zych oraz Krysian Ślebocki z Komi-
sji Rewizyjnej. W ceremonii wręczania nagród 
działaczom towarzyszyły Dominika Wójcik zdo-
bywczyni tytułu Miss Ziemi Łódzkiej 2020 (i Wi-
cemiss Polski) oraz Wicemiss Ziemi Łódzkiej Ewa 
Fedak. Ponadto obecna była Zuzia Dzidkowska 
Wicemiss Polski Nastolatek 2019.

Prócz pucharów, medali i dyplomów, naj-
lepsze drużyny w każdej kategorii wiekowej 
odebrały fl agę, którą wzorem NBA, będzie 
można powiesić w swojej hali.

Najskuteczniejsi w minionym sezonie, w ka-
tegoriach U11, U12, U13, U15, U17 i U19, otrzy-

mali upominki od FreeYou i Fundacji Marcina 
Gortata oraz książki od Polskiego Związku Ko-
szykówki: najlepiej punktująca juniorka star-
sza (U19K) Alicja Jarząb (UKS Basket SMS Alek-
sandrów Łódzki) - 15,1 pkt/mecz; najlepiej 
punktujący junior starszy (U19M) Maciej Pluta 
(KS Kutno) - 18,2 pkt/mecz; najlepiej punktu-
jąca juniorka (U17K) Martyna Goszczyńska (TK 
Basket Stryków) – 19,3 pkt/mecz; najlepiej 
punktujący junior (U17M) Maciej Barański (SKS 
Start Łódź) – 22,3 pkt/mecz; najlepiej punktu-
jąca kadetka (U15K) Natalia Śliwińska (Widzew 
Łódź) – 22,7 pkt/mecz; najlepiej punktują-
cy kadet (U15M) Dorian El-Ward (MKS Ósem-
ka Skierniewice) – 47,9 pkt/mecz; najlepiej 
punktująca młodziczka (U13K) Klaudia Stasiak 
(AKS SMS SP 29 Łódź) – 26 pkt/mecz; najlepiej 
punktujący młodzik (U13M): Patryk Hurynowicz 
(MKS Ósemka Skierniewice) – 38,6 pkt/mecz. 

W tym roku po raz pierwszy nie przyzna-
wano nagród indywidulanych w rozgrywkach 
dziecięcych (U11 i U12) ale za to wybrano 

„pierwsze piątki” sezonu: 
Skrzatki U11K — Wiktoria Danych (ŁKS KK 

Łódź), Maria Sicińska (TK Basket Stryków), Iga 
Rozwandowicz (PTK Pabianice), Maria Sima 
(UKS Basket Aleksandrów Łódzki), Klara Ra-
kowska (Basket 4EVER Ksawerów); 

Skrzaty U11M — Piotr Mąkolski (MKS 
Ósemka Skierniewice), Filip Korycki (AZS 
PWSZ Skierniewice), Erwin Guminiak (PKK 
99 Pabianice), Ksawery Kacprzak (ŁKS KM 
Łódź), Szymon Gajda (UMKS Księżak Ło-
wicz); 

Żaczki U12K — Wiktoria Danych (ŁKS KK 
Łódź), Nikola Okruszek (PTK Pabianice), Zu-
zanna Koryzna (Basket 4EVER Ksawerów), Ma-
ria Janicka (TK Basket Stryków), Oliwia Okru-
szek (PTK Pabianice); 

Żaki U12M — Oliwier Jabrzyk (MUKS KING 
Tomaszów Mazowiecki), Marcel Snochowski 
(ŁKS KM Łódź), Jędrzej Antczak (ŁKS KM Łódź), 
Wiktor Szymczyk (AZS PWSZ Skierniewice), 
Adam Shawesh (MUKS King Tomaszów Mazo-
wiecki). 

Festiwal stanowił świetną okazję do in-
tegracji całej społeczności koszykarskiej 
naszego województwa i dobrej zabawy. Za-
pis całego Festiwalu Koszykówki na profi lu 
facebook-owym ŁZKosz-a (relacje prowadził 
MMP Group). 

Ofi cjalnie zakończony został sezon 2020/21 w Łódzkim Związku Koszykówki. 

Sędziowie kontra trenerzy

Seniorzy Victorii Rąbień 
przegrali wyjazdowe spo-
tkanie z Orłem Parzęczew 
1:3. Przed drużyną ostatnia 
ligowa kolejka i wakacje. 

Trzeba przyznać, że ten 
sezon Victorię kosztował 
wiele zdrowia. Przez wpro-
wadzone ograniczenia, które 
zbiegły się z rozpoczęciem 
tegorocznych rozgrywek, pił-
karze Victorii stanęli przed 
nie lada wyzwaniem. Przez 

pewien okres grali trzy spo-
tkania w tygodniu, co nie jest 
normalne w klasie okręgowej. 
Jednak piłkarze trenera Ma-
riusza Grabowskiego pokazali, 
że jako beniaminek nie za-
mierzają zamykać tabeli. 

12 czerwca rozegrali zale-
głe spotkanie z KAS Konstan-
tynów, które zakończyło się 
remisem na wyjeździe 2:2. 
Natomiast w ostatnią sobotę 
Victoria zmierzyła się na wy-
jeździe z Orłem Parzęczew, 

mecz zakończył się porażką 
1:3. 34. mecz sezonu zaplano-
wany jest na najbliższą sobotę 
o godz. 17:00 z GLKS Dłutów 
w Rąbieniu. To będzie poże-
gnanie z własną publicznością 
i oczywiście czas na zasłużony 
odpoczynek od piłki. 

34 mecze w sezonie to 
wyzwanie. Drużyna trenera 
Mariusza Grabowskiego może 
uznać sezon 2020/21 za uda-
ny. Wiadomo, że zespół pozo-
stanie w klasie okręgowej. 

Victoria zostaje w klasie okręgowej

Euro 2020 zakończyło się dla Polski dość szybko. Śmiało moż-

na powiedzieć, że za szybko, bo zawiedzeni są nie tylko pił-

karze, ale przede wszystkim kibice. Rozegraliśmy trzy mecze, 

we wszystkich trzech zabrakło umiejętności, w jednym ambicji. 

Niestety, ale to jest turniej najlepszych europejskich zespołów 

i śmiało trzeba przyznać, że do czołówki nam jeszcze daleko.

W latach 1960–1976 turniej fi nałowy odbywał się z udziałem 

4 drużyn. Od 1980 do 1992 brało w nim natomiast udział 8 

zespołów, zaś od 1996 do 2012 — 16 reprezentacji. Od 2016 

w fi nałach piłkarskich mistrzostw Europy występują 24 repre-

zentacje. Dzięki powiększeniu drużyn mamy łatwiej dostać się 

na turniej. Przypomnę tylko, że po raz pierwszy w historii na 

ME zagraliśmy w 2008 roku, wówczas Euzebiusz Smolarek był 

gwiazdą biało-czerwonych. Następnie nie musieliśmy walczyć 

o kwalifi kację, bo Euro 2012 zorganizowane było w Polsce 

i Ukrainie. Cztery lata później z trenerem Adamem Nawałką 

doszliśmy we Francji do ćwierćfi nału.

Zbigniew Boniek zmienił nieoczekiwanie trenera. Zamienił 

Jerzego Brzęczka na Paulo Sousę. Podjął ogromne ryzyko, wie-

dząc, że albo będzie porażka podczas turnieju lub rzeczywi-

ście nowy szkoleniowiec wprowadzi wiele dobrego i wyjdziemy 

z grupy. Niestety, ale życie pokazało, że mamy dobrą druży-

nę na eliminacje. Tam sobie często radzimy wygrywając gru-

pę. Robert Lewandowski po spotkaniu ze Szwecją przyznał, że 

zabrakło drużynie umiejętności. To prawda, sam Lewandow-

ski w ataku nie wystarczy. W każdym meczu straciliśmy bram-

kę. Ze Słowacją, w szczególności po dużych błędach na lewym 

skrzydle, przegraliśmy. Z Hiszpanią trzeba przyznać, że zespół 

zagrał solidnie, walczył o każdy centymetr boiska, wywalczyli-

śmy cenny remis, który dał nadzieję wszystkim Polakom.

Piłka nożna daje wiele emocji. Nie ma chyba innego sportu 

w naszym kraju, który może mieć strefy kibica. Po spotkaniu 

ze Słowacją większość Polski była zawiedziona i chciała zwal-

niać trenera. Po meczu z Hiszpanią nadzieje odżyły i nasza ka-

dra miała ponownie wielu sympatyków. Przyszedł czas na Szwe-

cję i stracony gol w 2. minucie. Ponownie zawiodła defensywa. 

Dzięki Robertowi Lewandowskiego odżyły nadzieje. Jego dwie 

bramki i doprowadzenie do remisu mogły jeszcze dać szansę na 

zwycięstwo. Szwedzi nas rozbili pod koniec i już było pewne, 

że trzeba pakować walizki i wracać do domu.

Na koniec trzeba napisać o rozczarowaniu kibiców. To dla 

nich ten turniej był bardzo ważny. Szkoda tylko, że często nasi 

piłkarze robią nadzieję, a później piłkarska Polska musi być 

smutna.
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Miniony weekend, 12-13 
czerwca, był burzliwy nie tyl-
ko ze względu na pogodę, ale 
także na atmosferę jaka pano-
wała na Mistrzostwach Polski 
w wielobojach i sztafetach. 

Bezapelacyjnie najlepszym 
zawodnikiem okazał się Kacper 
Uliński, który wspierał swoim 
biegiem sztafetę 4x600m Mix 
(Magda Jakubowska, Adrianna 
Poradecka, Jonatan Dziadko-
wiec). Sztafeta wywalczyła 
5. miejsce w Polsce. Sztafeta 
4x400m Mix U18 (Oliwia Ja-
błońska, Oliwier Ziąbka, Elisa 
Thebline, Bartosz Samulski) za-
jęła 9. miejsce. Wielkie brawa 
od trenerów. 

Na szczególne słowa uznania 
zasługuje Kacper Uliński, któ-
ry startował w pięcioboju U16 
(110 mppł, skok w dal, pchnię-
cie kulą, skok wzwyż i bieg na 
1000m). Szalona walka, nowe 
rekordy życiowe i pogoń za ry-
walami, mimo biegu w szafecie 

na 600m, dała mu 4. miejsce 
wśród najlepszych pięciobo-
istów w Polsce. Do medalu bra-
kło zaledwie 24 pkt. na 3000 
zdobytych. 

— Kacper, dla mnie jesteś 
MISTRZEM — podsumował Kazi-
mierz Tomczyk.

17 czerwca odbył się Fi-
nał Mistrzostw Województwa 
Łódzkiego w Trójboju Lekko-
atletycznym. Nasze dwa zespo-
ły z SP3 pewnie wygrały. Dodat-
kowo Joanna Cygulska, Tymon 
Stępniewski zdobyli indywidu-
alnie pierwsze miejsce, Klara 
Dulkowska II miejsce, a Jakub 
Lichwała III miejsce. Gratula-
cje dla zawodników i trenerów. 

Tym samym szkoła SP3 
w tym roku szkolnym wygrała 
w trójboju, czwórboju, Szkol-
nej Lidze Lekkoatletycznej 
i Drużynowych Biegach Przeła-
jowych. To imponujące dzie-
sięć złotych medali, jedno 
srebro i jeden brąz dla naszej 
sportowej „Trójki”. 

Wicemistrzowie Polski w Taekwon-do ITF z Aleksandrowa 
Łódzkiego!

W sobotę, 12 czerwca, dwójka zawodników klubu SKT Silla 
z Aleksandrowa Łódzkiego wywalczyła tytuł wicemistrza Polski 
w Taekwondo ITF. Byli to Wiktoria Szpak (15 lat) oraz Wiktor 
Szymczak (13 lat). Wiktoria w kategorii junior — 70 kg, Wiktor 
w kategorii junior młodszy — 60 kg. 

Obydwoje trenują zaledwie drugi rok pod okiem instruktora Kac-
pra Gniewaszewskiego i mają biało-żółty pas. To dopiero ich począ-
tek przygody z Taekwon-do, a już mają ogromne sukcesy. Obserwuj-
cie ich uważnie, bo na pewno będzie jeszcze o nich głośno.

W dwie niedziele rozegra-
no 15. edycję turnieju piłkar-
skiego „Aleksandrów Łódzki 
Cup 2021” o Puchar dyrekto-
ra MOSiR Arkadiusza Cichec-
kiego. To był doskonały czas 
na piłkarską integrację.

Ten turniej zbudował już 
piękną historię. To niewiary-
godne, ale w tym roku młodzi 
piłkarze rywalizowali 15. raz. 
Zawody powoli stają się jedną 
ze starszych cyklicznych imprez 
sportowych organizowanych 
w Gminie Aleksandrów Łódzki. 

W niedzielę (13 czerwca) 
grali piłkarze urodzeni w la-
tach 2013-2014 i młodsi. Po-

nad dwieście dzieci biegało po 
murawie, by zdobyć upragnio-
nego gola i odnotować zwycię-
stwo.

— To był turniej bez klasy-
fi kacji. Wybraliśmy tylko naj-
lepszych zawodników poszcze-
gólnych drużyn. Uczestniczyło 
12 zespołów w roczniku 2013 
oraz 7 w roczniku 2014. Każdy 
dostał medal, a drużyna pa-
miątkowe zdjęcie — informuje 
Krzysztof Szabela, koordynator 
grup młodzieżowych w Sokole 
Aleksandrów Łódzki.

W ostatnią niedzielę 
(20 czerwca) ponownie na obiek-
cie MOSiR rozegrano turniej, tym 
razem dla rocznika 2009.

— Najpierw graliśmy w fazie 
zasadniczej w dwóch grupach, 
a następnie w drugiej fazie 
turnieju drużyny podzielone 
zostały na Ligę Mistrzów i Ligę 
Europy. Cały turniej wygrała 
Bzura Ozorków — powiedział 
Krzysztof Szabela.

Turniej wsparli: Piekar-
nia Rożniakowscy, masarnia 
Kryszpol oraz Centrum Me-
dyczne Szpital Świętej Rodzi-
ny w Łodzi.

Podziękowania również dla 
Pana Dariusza Grzeszkiewicza 
za zrobienie pięknych zdjęć 
rocznikowi 2013/14. (Kiniu)

(fot. Dariusz Grzeszkiewicz)

Kacper Uliński najlepszy

Dominik Zdrajkowski zajął znakomite 2. miejsce podczas 
XXVII Finału Ogólnopolskiego w Czwartkach Lekkoatletycznych 
M. Woronina. Skoczył na wysokość 160 cm PB. Startowali rów-
nież biegacze na 1000 m. Bartek Adamczewski zajął VIII miejsce, 
Szymon Sobczak X miejsce, Rafał Ratajczyk XI, a Jan Goldyn po 
upadku podczas biegu XIII miejsce. Joanna Cygulska zajęła VI 
miejsce w biegu na 60 m rocznik 2010 — 8.94, Jan Netzel V miej-
sce w biegu na 60 m rocznik 2009 — 8.41 s., Jakub Naliwajski 
w skoku wzwyż rocznik 2009 zajął IV miejsce. Gratulacje rów-
nież dla Klary Dulkowskiej za walkę w skoku w dal rocznik 2010. 
Zdobyte doświadczenie zaprocentuje w przyszłości. (SSP nr 3)

Świetny skok Zdrajkowskiego juniora

W dwa lata po mistrzostwo

Ponad dwie setki młodych zawodników




