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opinie
Kłamali rano, kłamali wieczorem, kłamią
przez cały czas
Rządy PiS oparte są na kłamstwie i manipulacji. Zaczęło sie od katastrofy
smoleńskiej, na której zbudowali swoje
zwycięstwo w 2015 roku, a od tamtego
czasu łżą non stop w każdej sprawie.
Trzeba przyznać, że są w tym dobrzy,
a propagandowa maszynka do ogłupiania
mniej wyrobionych politycznie Polaków
o nazwie TVP działa skutecznie, jak nie
przymierzając Goebels i spółka.
Od czasu do czasu noga im się jednak
powinie i wtedy prawda wychodzi na jaw.
Tak stało się i tym razem. Dzięki skruszonemu BOR-owcowi, który przeszedł
już na emeryturę i ciężko mu było żyć
ze świadomością, iż składał przed sądem
fałszywe zeznania dowiedzieliśmy się, że
PiS-owska premier Szydło i cała ekipa,
która wiozła ją do domu w Brzeszczach
w 2018 roku kłamała w sprawie zderzenia
kolumny rządowej z seicento. Kłamali
chcąc wybielić siebie, pogrążąjąc przy
okazji 18-letniego Sebastiana — kierowcę seicento, że kolumna miała włączone
sygnały świetlne i dźwiękowe, choć były
właczone tylko światła.
Gdy ta sensacyjna, choć niezbyt zaskakująca sprawa wypłynęła, PiS-owcy w panice, aby ratować się przed dalszym spadkiem w sondażach, odpalili natychmiast
inną bombę w innym miejscu i odciągnęli
uwagę mediów od sprawy kłamstw pani
premier Szydło. Wyciągnęli z szafy
schowaną tam ustawę mającą wyrugować z kraju niezależne media, po czym
w trzy godziny, łamiąc wszelkie przepisy
i zasady, przyjęli ją w Sejmie. Stało sie
to tak szybko, ze nawet nie było czasu na
jakąkolwiek dyskusję.
Ustawa wymierzona w amerykańską stację TVN, ale też inne niezależne telewizje i gazety, spowodowała natychmiastową reakcję Stanów Zjednoczonych, które
są naszym ostatnim być może sojusznikiem wojskowym. Ale co tam, niech nas
Rosja rozjedzie czołgami, ważne żeby
słupki nie spadały…
Apis

Wicelider w województwie i lider w powiecie, czyli…

Aleksandrów wymiata

Wszystkim malkontentom utarliśmy nosa.
Nawet nie wiedzieliśmy, że ktoś wziął naszą
gminę pod lupę. Zaproszenie na ranking
było dużym zaskoczeniem.
Końcówka roku przyniosła kolejne dobre wieści dla
gminy Aleksandrow Łódzki. Zostaliśmy wiceliderem
Rankingu Gmin Województwa Łódzkiego i liderem
w powiecie zgierskim. Ranking zorganizowany został
przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, a uroczysta gala i wręczenie statuetek odbyła się w hotelu
Ambasador w Łodzi.
Ranking Gmin jest inicjatywą organizowaną od wielu lat przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej
im. Jerzego Regulskiego. W tym roku po raz pierwszy zorganizowany został w województwie łódzkim.
Partnerem rankingu był Urząd Statystyczny w Łodzi.
Na podstawie twardych danych statystycznych nasza
gmina została tak wysoko oceniona.
— Braliśmy pod uwagę wszystkie gminy województwa
łódzkiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu —
mówi Katarzyna Skopiecka z Urzędu Statystycznego.
— Ranking został sporządzony na podstawie specjalnie
skonstruowanego wskaźnika, do którego użyliśmy takich danych jak np. dochody i wydatki gmin, migracja
ludności na 1000 osób, przyrost naturalny, ale też wyniki egzaminu ósmoklasistów i wiele, wiele innych. Na
podstawie tak skonstruowanego miernika wyłonieni
zostali liderzy w województwie łódzkim.
— Celem przedsięwzięcia było wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju
społeczno-gospodarczego. Chcieliśmy znaleźć liderów
i pokazać najlepsze praktyki w zarządzaniu — mówi
Cezary Trutkowski prezes zarządu Fundacji. — Porównujemy gminy o podobnym potencjale. Nie sposób
porównywać gminy np. ze Śląska i z Lubelszczyzny.
Fundacja prowadziła podobne rankingi w wielu miejscach w całej Polsce. Na fali tych dobrych doświadczeń rozszerzyliśmy działania, we współpracy z GUS,
nasze rankingi na całą Polskę.
Pierwsza edycja rankingu województwa łódzkiego
pokazała, że Aleksandrów Łódzki jest gminą dobrze
zarządzaną i cały czas rozwijającą się.

— Bardzo często startując i konkurując z najlepszymi gminami w Polsce, jesteśmy oceniani wysoko, co potwierdzają miejsca w ogólnopolskich
rankingach — mówi burmistrz Jacek Lipiński. — Teraz świetnie wypadamy na tle województwa, a to
wszystko pokazuje, że ten zrównoważony rozwój,
to społeczeństwo obywatelskie, ten samorząd Aleksandrowa Łódzkiego ma swoją siłę, jakość i podmiotowość. Wiem, że ten rozpędzony samorząd,
niezależnie od wszystkich okoliczności, będzie
funkcjonował w sposób taki, z którego mieszkańcy będą dumni. Chciałbym podziękować wszystkim
organizatorom. Takie wydarzenia powodują, że
możemy być dumni z naszych osiągnięć.
A oto liderzy pierwszego Rankingu Województwa
Łódzkiego w kategorii gmin miejsko-wiejskich: Rzgów,
Aleksandrów Łódzki, Stryków, Wolbórz, Tuszyn.
Ranking województwa łódzkiego wyłonił też liderów powiatowych. W powiecie zgierskim miano to
przypadło naszej gminie. (kbs)
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inwestycje

PRACOWANIA PROJEKTOWA JOANNA OKRASKA

Kto zamieszka w nowych blokach przy Jana III Sobieskiego

Przyszli lokatorzy po weryﬁkacji
Zakończył się nabór wniosków w ramach
Aleksandrowskiego Programu Mieszkaniowego.
Specjalnie powołana komisja zweryfikowała już
dokumenty. W ramach nowatorskiego programu
mieszkaniowego, który zakłada wybudowanie osiedla
złożono 106 wniosków, tyleż rodzin wyraziło chęć
zamieszkania przy Jana III Sobieskiego.

I to dla nich przewidziano 40 nowych mieszkań
o powierzchni od 43 do 58
metrów kwadratowych rozmieszczonych w dwóch blokach. Duże balkony, deweloperska jakość — jednym
słowem mieszkanie takie jak

Po wstępnej kwalifikacji również wkład własny w wyso60 procent wniosków zostało
kości 10-20 procent wartości
przyjętych. To ci, którzy regu- lokalu. Do tego należy mieć
lamin spełniają — 30 procent także środki na wykończenie
to wnioski odrzucone niespeł- mieszkania, bo pamiętajmy, że
niające kryteriów, 10 procent oddajemy je w stanie develoto wnioski, które będą podle- perskim. To nie są małe koszty
gały dalszemu wyjaśnianiu.
— mówi Iwona Dąbek, sekretarz
— Zależy nam na tym, by wy- miasta.
łonić osoby z największą liczbą
Przypomnijmy — potencjalni
punktów, które spełniają kry- lokatorzy oprócz czynszu spłateria zawarte w regulaminie. cać będą również część raty
Analizujemy dochód przypa- zaciągniętego przez gminę kredający na członka rodziny, pa- dytu. Kiedy program będzie na
trzymy, czy do tej pory taki lo- finiszu, mieszkanie zostanie
kator płacił terminowo czynsz, przekształcone we własność
czy nie był dłużnikiem — mówi najemcy. To propozycja dla
prezes zarządu spółki Mariusz rodzin z zasobniejszym portMirowski.
felem, ale takich, których na
— Byli też i tacy wnioskodaw- samodzielny zakup własnego M
cy, którzy posiadają już miesz- jeszcze nie stać. Wśród wniokanie albo działkę, a ich dochód skodawców jest wiele rodzin
pozwoliłby im na zaciągnięcie z aleksandrowskiej listy mieszkredytu w banku. Takim ro- kaniowej.
dzinom dziękujemy. W trosce
— To nasi klienci, którzy
z kolei o tych ze zbyt niskim mieszkają w zasobach kodochodem, komisja również munalnych lub wynajmują
musi ich wnioski odrzucić. Bo mieszkanie na wolnym rynku.
nie jest sztuką chcieć, ale móc Pracują, powiększają rodziny,
przez najbliższe 15 lat spłacać rozkręcają działalności i mazobowiązanie.
rzą, by w końcu być na swoim
— Oprócz miesięcznych opłat, — mówi Anna Faliszek kierowjak czynsz i spłata raty kredy- nik Biura Zarządzania Zasobem
towej, taki najemca musi mieć Mieszkaniowym.

na wolnym rynku. W każdym
budynku zaprojektowano po
dziesięć lokali dwu- i trzypokojowych. Łącznie to tysiąc
metrów powierzchni użytkowej. Docelowo przy Jana III
Sobieskiego ma powstać osiedle z czterema budynkami.
— Rodziny zostały wstępnie
zakwalifikowane. W styczniu
spotkamy się ze wszystkimi.
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Pokażemy wstępne umowy
najmu, przydzielimy mieszkania dwu- czy trzypokojowe — dodaje prezes Mariusz
Mirowski.
Sam proces budowlany dziś
skomplikowany nie jest. Najtrudniejszą część administra-

cyjną spółka ma już za sobą.
Zatem jest szansa, że prace
ruszą wczesną wiosną. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z harmonogramem, nowi lokatorzy zamieszkają tu za rok.
(ak)
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aktualności
Nowe przystanki na
żądanie
Od dnia 20 grudnia r. MPK-Łódź wprowadza nowe
przystanki na żądanie. Łącznie takich przystanków
będzie już w Łodzi i okolicach 571. Tym razem przystanki na żądanie pojawią się także w gminie Aleksandrów Łódzki i w samym Aleksandrowie: Oto ich lista:
• Słowiańska – Wysoka (Rąbień) (3490) kier. Aleksandrów Łódzki – dla linii 97A;
• Słowiańska – Szaraka (Rąbień) (3488) kier. Aleksandrów Łódzki – dla linii 97A;
• Rąbień Centrum (3415) kier. Aleksandrów Łódzki
– dla linii 97A;
• Konstantynowska – CPN (3475) kier. Aleksandrów
Łódzki – dla linii 97A, 84A;
• Konstantynowska – CPN (3476) kier. Łódź – dla linii 97A;
• Zielony Romanów (3419) kier. Łódź – dla linii 97A;
• Rąbień Centrum (3416) kier. Łódź – dla linii 97A;
• Słowiańska – Szaraka (Rąbień) (3489) kier. Łódź –
dla linii 97A;
• Słowiańska - Wysoka (Rąbień) (3491) kier. Łódź –
dla linii 97A.
Jednocześnie 20 grudnia zmianie uległy rozkłady
jazdy linii 52, 72A, 72B, 76, 81, 83, 89, 94, 97A, 97B
i zgierskiej linii 6. (kec)

Zdrowych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wielu wyjątkowych chwil
w nadchodzącym Nowym Roku
życzy
Małgorzata Grabarczyk
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Aleksandrowie Łódzkim

Nastrojowych i Radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych szczęśliwych zdarzeń
w nadchodzącym Nowym Roku
życzą
Pracownicy, Rada Nadzorcza oraz Zarząd
PGKiM Sp. z o.o.
w Aleksandrowie Łódzkim

Wesołych �wiąt Bożego Narodzenia
życzy

Zesp�ł Biblioteki Publicznej im. Jana Machulskiego
w Aleksandrowie Ł�dzkim
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Ponad 5 tysięcy pierogów w dwa
dni dla Zuzi i Mateusza…
Ponad 5 tysięcy pierogów
i 10 tysięcy 100 złotych z ich
sprzedaży — to wynik przedświątecznej akcji charytatywnej Aleksandrowskiego Forum
Społecznego. Pieniądze zostały przekazane na rehabilitację
dwójki wspaniałych dzieciaków
— Mateusza i Zuzi Kurków.
Przedświąteczny nastrój podczas ostatniego weekendu udzielił
się wszystkim mieszkańcom Aleksandrowa Łódzkiego. Kiermasz

Charytatywny, który odbywał się
w sobotę i w niedzielę, przyniósł
mnóstwo życzliwości i uśmiechu.
Pierogi, lepione przez ostatnie
kilka dni przez członków AFS,
uczniów i nauczycieli SP nr 3,
uczestników MDK-u oraz członków Stowarzyszenia Nowe Szlaki,
szły „na pniu”.
Gorąca
herbata
i kawa
rozgrze-

wały serca, a przepyszne ciasta
dodawały energii. Ponad 10 tysięcy złotych udało się zebrać
w zaledwie dwa dni! Oprócz kasy
za pierogi, do puszek wpadło też
1200 złotych z licytacji ogromnego tortu i 900 złotych od piłkarzy
biorących udział w III meczu z Mikołajem, a tajemnicza sponsorka
„dorzuciła” ekstra dwa turnusy
rehabilitacyjne dla Zuzi i Mateusza. Dziękujemy bardzo
w imieniu dzieciaków i ich
rodziców! (kbs)

Zbliża się najtrudniejszy czas dla naszych braci mniejszych

Nie krzywdźmy zwierząt
Nie strzelaj w Sylwestra — ani podczas sylwestrowej nocy ani
akcja, która od kilku już lat styczniowych finałów WOŚP czy
nagłaśniana jest przez miło- jakichkolwiek imprez miejskich
śników zwierząt znalazła zwo- — mówi Jacek Lipiński burmistrz
lenników w wielu miastach. miasta. — Pamiętamy, że dla wielu
Prozwierzęcy Aleksandrów od zwierząt to ogromny stres i strach.
trzech lat nie organizuje hucz- Nie może być inaczej i nie wyobranych ﬁnałów sylwestrowej żam sobie, by było inaczej, skoro
nocy i styczniowych ﬁnałów jesteśmy najbardziej prozwierzęcą
WOŚP pamiętając, że dla wie- gminą w Polsce.
lu zwierząt to ogromny stres
i strach. Dlatego jak co roku,
wspólnie z aleksandrowskim
samorządem ponawiamy apel.
Nie strzelaj!
Pamiętacie pokazy fajerwerków
w centrum miasta? Rozświetlone
niebo, szeroko otwarte oczy dzieci i zachwyt dorosłych. Nikt nie
słyszał przerażającego huku rozOd paru lat w centrum miasta
pryskujących się ogni, nie widział jest już cicho. Jednak czy tak zoskulonych ze strachu psów, ogar- stanie — zależy od mieszkańców.
niętych paniką kotów i odlatują- Każdego roku wystrzały fajerwercych z głośnym lamentem ptaków. ków w sylwestra zbierają śmierCisza nastała parę lat temu, kiedy telne żniwo. Ofiarą stresu padają
samorząd powiedział dość. Poka- zarówno zwierzęta domowe, jak
zy sztucznych ogni zastąpiły lase- i dzikie.
ry: równie efektowne, ale przede
— Corocznie 6-10 zwierząt dowszystkim ciche.
wożonych jest do lecznicy wete— Od kilku już lat nie organizu- rynaryjnej z obrażeniami spowojemy pokazów ogni sztucznych dowanymi wypadkiem. Przerażone

psy lub koty, ale i zwierzęta dzikie
wpadają w panice pod samochody, uciekają na ślepo pokonując
kilkanaście kilometrów i trudno je
potem odnaleźć — mówi Katarzyna
Rezler pełnomocnik burmistrza ds.
zwierząt. — Pamiętajmy rzucając
petardę, że jest to minuta strzelania a bardzo dużo cierpienia dla
zwierząt. Huki petard to piekło
dla nich. Wiele psów i kotów bardzo źle znosi nagłe głośne dźwięki.
Natężenie rozbłysków światła i huków w noc sylwestrową sprawiają, że zwierzęta reagują stresem,
a niekiedy nawet paniką.
— Chciałby prosić Państwa o to,
by w tym przedświątecznym
okresie, a zwłaszcza w sylwestra
powstrzymać się od wszelkiego
hałasu związanego z pokazami fajerwerków czy rzucaniem petard
na posesjach prywatnych, blisko
lasów. Pokażmy, że jesteśmy gminą, która traktuje podmiotowo naszych braci mniejszych będących
towarzyszami i przyjaciółmi ludzi.
Dlatego dbajmy o ich zdrowie
i zróbmy wszystko, aby bawić się
tak, by one nie ucierpiały — apeluje burmistrz Jacek Lipiński. (kbs)
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Powstanie wodny plac zabaw dla najmłodszych
Rozpoczęły się prace nad koncepcją wodnego placu zabaw, który
zostanie zbudowany w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul.
11 Listopada. Przygotowanie dokumentacji projektowej zakończy
się w kwietniu, później przyjdzie czas na oszacowanie kosztów,
wybranie wykonawcy i przystąpienie do realizacji.
W 2013 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji został oficjalnie otwarty
po kompleksowej renowacji. Latem to
miejsce staje się atrakcją nie tylko dla
sportowców, ale również dla rodzin
z dziećmi. Odbywają się na nim najważniejsze plenerowe imprezy. Władze Aleksandrowa planują kolejną inwestycję.
— Obecnie pracujemy nad koncepcją wodnego placu zabaw na terenie MOSiR. Chcemy usytuować szereg urządzeń wodnych, które umilą
przede wszystkim młodzieży spędzanie czasu latem — mówi Grzegorz Torzewski, naczelnik Wydziału
Pozyskiwania Środków Unijnych UM
w Aleksandrowie.
Spotkanie online z projektantem nakreśliło pewien plan zadań. Z kilku zaproponowanych projektów powstanie

jeden, który ma być najbardziej praktyczny i atrakcyjny.
— Planujemy połączyć efekt wizualny
z praktycznym, aby dzieci były zadowolone — dodaje Arkadiusz Cichecki, dyrektor MOSiR.
Wodne atrakcje dla najmłodszych na
terenie pięknego obiektu rekreacyjnego mogą zachęcić rodziny z dziećmi, by
spędzały tam wakacje.
— W trakcie sezonu letniego najmłodsi
będą mogli skorzystać z wielu wodnych
atrakcji. Po zmroku nasza inwestycja
będzie z kolei pełnić funkcję podświetlonej fontanny — mówi Jacek Lipiński,
burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego.
Na realizację wodnego placu zabaw
będziemy musieli jeszcze poczekać.
Obecnie są prowadzone początkowe
prace, które mają znaleźć finał za kilkanaście miesięcy.

— Prace nad dokumentacją zakończą
się w kwietniu przyszłego roku. Wybraliśmy już najlepszą koncepcję, która będzie przeniesiona na dokumentację projektową — informuje Grzegorz Torzewski.

Teraz trzeba uzbroić się w cierpliwość. To nie wszystkie inwestycje. Na
obiekcie MOSiR ma powstać jeszcze
park linowy i pumptrack.
(Kiniu)

Łódź ignoruje zdanie mieszkańców Antoniewa

Długa historia sporu o ulicę Długą
Sąsiedztwo dużego miasta,
jakim jest Łódź to nie tylko
pozytywy, czasami zdarzają
się również problemy i konflikty. Najczęściej przekonują
się o tym mieszkańcy terenów położonych na pograniczu
obu gmin. Z takim problemem
ostatnio zetknął się radny Mariusz Grabowski, gdy zgłosił
projekt położenia asfaltu na
reszcie ulicy Długiej w Antoniewie. Okazało się, że istnieje

problem, o którym sami mieszkańcy nie mieli pojęcia. O co
chodzi wyjaśnia sam Mariusz
Grabowski:
— Ulica Długa w Antoniewie
ma dosyć długą historię — historię sporu pomiędzy Gminą Aleksandrów Łódzki a inwestorem,
który zakupił działkę na terenie
miasta Łodzi. W spór włączone są organy Prezydent Miasta
Łodzi i Samorządowe Kolegium
Odwoławcze. Cała sprawa, jak
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wynika z dokumentów, ciągnie
się od 2019 roku. Samorządowe
Kolegium Odwoławcze wydało
już w tej sprawie pięć decyzji.
Cała sprawa dotyczy warunków
zabudowy dla działki na terenie miasta Łodzi, do której inwestor wyznaczył sobie dojazd
ulicą Długą. Dostał nawet od
miasta Łodzi warunki zabudowy
z tak wyznaczonym dojazdem.
W tym miejscu, dla opisania sytuacji, musimy wyjaśnić,

jaki jest obecny stan tej drogi w Antoniewie. Ulica Długa
to „ślepa” droga wewnętrzna,
w początkowym odcinku o szerokości 5 metrów i tylko na tym
fragmencie ma nawierzchnię
asfaltową. Na końcu jest zamknięta słupkami i nie posiada
zatoczki dla zawracających. To
typowa droga dojazdowa do
posesji przylegających, jakich
wiele w naszej gminie.
— Z podziału geodezyjnego,
jaki jest widoczny na mapach
jasno wynika, że wspomniana
działka ma wyznaczony dojazd
od ulicy Podchorążych, sam inwestor nawet wskazuje w dokumentach, że ciężki sprzęt
budowlany będzie dojeżdżał
od strony ulicy Podchorążych
(dlaczego tylko taki?). Obecnie
z podziału geodezyjnego wynika,
że pozytywna decyzja dla inwestora stworzy dojazd do sześciu
wydzielonych działek. Problem
jednak w tym, że mamy do czynienia w obrębie drogi z kilkoma
hektarami gruntów — tłumaczy
radny Grabowski.
Istnieje więc bardzo realna
groźba, że w przyszłości ulica
Długa stanie się drogą dojazdową do osiedli zamieszkałych
przez znacznie więcej osób,
niż jest obecnie mieszkańców
ulicy Długiej, a to znacznie
pogorszy standard ich życia.

Dodajmy, że ci nowi mieszkańcy, będą mieszkać w Łodzi
i płacić tam podatki, natomiast utrzymanie drogi nadal
pozostanie na barkach gminy
Aleksandrów Łódzki.
Nic też dziwnego, że na takie
rozwiązanie nie wyrażają zgody
mieszkańcy i nie wyraża zgody
również Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Jacek Lipiński
oraz aleksandrowscy urzędnicy.
Tymczasem miasto Łódź, za nic
ma takie argumenty mieszkańców, jak: „zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu
drogowego, a w szczególności
ruchu pieszego (dzieci dochodzących do autobusu szkolnego) oraz pogorszenia warunków
życia mieszkańców, czy też
ograniczone środki finansowe
związane z utrzymaniem i naprawą dróg będących w zarządzie Gminy.”
— Jak przypuszczam, decyzje Urzędu Miasta Łodzi wydawane są zza biurka i nikt nie
był na miejscu, żeby zbadać
sytuację w terenie. Burmistrz
i urząd stoją po stronie mieszkańców, ja trzymam cały czas
rękę na pulsie. W tym momencie gmina cały czas odmawia
usunięcia słupków, „piłka” jest
po stronie inwestora, a sprawa
może skończyć się w sądzie —
mówi Mariusz Grabowski. (S.S.)
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aktualności
Mieszkańcy mają dość problemów z prądem

Chcą zasypać PGE pozwami sądowymi
Około stu mieszkańców Aleksandrowa oraz sołectw
najbardziej poszkodowanych przez PGE, spotkało się
7 grudnia w siedzibie OSP w Bełdowie Krzywej Wsi,
by ustalić plan działania. W spotkaniu udział wzięli
również burmistrz Jacek Lipiński i jego zastępca
Leszek Filipiak.
— Mamy już dość nieustannych przerw w dostawie energii elektrycznej i arogancji
dystrybutora, który nie odpowiada nawet na składane reklamacje — żalili się poszkodowani mieszkańcy.
Problem pojawia się od
dłuższego czasu. Wystarczy silniejszy wiatr lub, jak ostatnio,
niewielki opad śniegu, by pozbawić prądu całe wsie, ale też
mieszkańców miasta. Mowa nie
o godzinie czy dwóch bez energii elektrycznej. To kilka, a czasem nawet kilkanaście dni. Jak
duży to problem zarówno dla
zwykłych mieszkańców, ale też
przedsiębiorców, nikomu chyba
mówić nie trzeba.
— To są ludzkie dramaty. To
sytuacja bez precedensu, która
nigdy nie powinna się wydarzyć
— mówi burmistrz, Jacek Lipiński. — Pamiętam sytuację, kiedy
powiadomiono matkę z dwójką
małych dzieci, że przywrócą
energię do jej domu za dwa,
trzy dni, bo ta awaria nie jest
ważna, bo tam jest tylko jeden dom. Tak jak wielokrotnie

w innych przypadkach, zainterweniowałem i faktycznie naprawiono usterkę w czasie trzech
godzin. Ale to nie są odosobnione przypadki. W samej Krzywej
Wsi mieszkańcy wyliczyli, że
przez ostatnich pięć miesięcy
było 187 godzin bez prądu.

A to nie tylko niedogodność,
ale też realne straty i zagrożenie. Mamy na terenie gminy
przecież mieszkańców korzystających z — wymagającego
zasilania — sprzętu medycznego. W takich sytuacjach gmina
zapewnia agregat.
Niestety PGE udaje, że
problemu nie ma. A zarówno
mieszkańcy, jak i gmina mają
dowody na to, że przynajmniej
część awarii wynika z tego,
że operator nienależycie dba
o swoją infrastrukturę. Chodzi
m.in. o nieprzycinanie gałęzi

zwisających nad liniami, które
w konsekwencji doprowadzają
do ich zerwania. Nikt poza PGE
Dystrybucja nie może się tym
zająć. Druga sprawa, to brak
reakcji na reklamacje i pisma
poszkodowanych klientów. Cisza trwa od kilku miesięcy.
W czasie spotkania ustalono,
że w danym przypadku pozew
zbiorowy będzie bardziej kosztowny i mniej skuteczny od
indywidualnych pozwów. Burmistrz zadeklarował, że nie pozostawi mieszkańców samych
z tym problemem.

— Musimy pomóc naszym
mieszkańcom w walce z monopolistą i armią prawników, jaką
bez wątpienia dysponuje PGE —
mówi burmistrz. — Rozmawialiśmy z naszymi prawnikami,
że jeżeli państwo będziecie
zainteresowani, to każdą sprawę będziemy traktować indywidualnie.
Mieszkańcy liczą na to, że
zasypanie zakładu energetycznego pozwami zmusi operatora do podjęcia działań w tej
sprawie. Jakość sieci energetycznej w gminie jest bowiem
w katastrofalnym stanie. Między innymi tego ma dotyczyć
rozmowa burmistrza z dyrektorem regionu łódzkiego. Ma
do niej dojść po świętach.
— Frekwencja na spotkaniu
mile nas zaskoczyła — cieszą
się organizatorzy, Aneta Jurek
i Piotr Szatkowski. — W grupie
siła. Mamy jeszcze kilka pomysłów, co ewentualnie moglibyśmy zrobić. Oczywiście liczymy
na wsparcie gminy, ale my też
nie pozostaniemy bierni. Też
mamy jakieś możliwości i będziemy z nich korzystać.
Mieszkańcy i władze gminy
mają więc wspólny cel — kompleksową modernizację linii
energetycznych, aby podobnych
zdarzeń uniknąć w przyszłości.
Będziemy śledzić dalsze losy
tej sprawy. (jc)

wawczych w wysokości 1,8 mln
złotych została pobrana przez
Związek zgodnie z postanowieniami umowy.
Równocześnie ZM Bzura wystąpił przeciwko firmie Strabag Sp. z o.o. o zapłatę kary

umownej w wysokości 5 mln
złotych z tytułu bezzasadnego
odstąpienia od umowy i niezrealizowania inwestycji. Związek
liczy na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy przez Sąd Okręgowy w Łodzi. (S.S.)

Spór ze Strabagiem rozstrzygnięty na korzyść samorządów

„Bzura” znów wygrywa w sądzie
Związek
Międzygminny
„Bzura” po raz kolejny wygrywa sprawę związaną z budową Regionalnego Zakładu
Zagospodarowania
Odpadów
Komunalnych w Piaskach Bankowych koło Łowicza. Tym razem sprawa dotyczyła sporu
z firmą Strabag Sp. z o.o., która miała zbudować instalacje
w Piaskach Bankowych. Przypomnijmy, w czerwcu 2017
r. podpisano umowę ze Strabagiem, w myśl której w ciągu roku miał powstać zakład.
Firma weszła na plac budowy
i szybko rozpoczęła roboty budowlane. Niestety Wojewoda
Łódzki, wówczas Zbigniew Rau
(obecny Minister Spraw Zagranicznych) wydał dwukrotnie
błędną decyzję wstrzymującą
budowę. Obie decyzje zostały uchylone przez sąd. Jednak
firma Strabag, nie czekając na
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rozstrzygnięcia sądowe, zeszła
z placu budowy, po pierwszej
decyzji wojewody, a w wyniku
tego Związek utracił finansowanie inwestycji. Strabag wystąpił do sądu z żądaniem zapłaty
kar umownych przez Związek
Międzygminny „Bzura”, ten
zaś wystąpił z kontrwnioskiem
przeciwko firmie Strabag o to
samo. Właśnie nastąpiło ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie wniosku Strabaga. 10 grudnia br. Sąd Apelacyjny w Łodzi
oddalił w całości apelację firmy
Strabag Sp. z o.o. w sprawie
przeciwko Związkowi Międzygminnemu „Bzura” w Łowiczu
o zapłatę kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy na
budowę Regionalnego Zakładu
Zagospodarowania
Odpadów
Komunalnych w Piaskach Bankowych oraz zwrot pobranej
przez Związek gwarancji ban-

kowej, wniesionej na zabezpieczenie roszczeń odszkodowawczych.
Sąd w uzasadnieniu wskazał, że Firma Strabag Sp. z o.o.
była zobowiązana do realizacji inwestycji na podstawie
dokumentów
przekazanych
przez Związek, a odstąpienie
od umowy zawartej 28 czerwca 2017 r. było bezskuteczne,
tym samym nie ma podstaw do
żądania zapłaty przez Związek
kary umownej w wysokości 5
mln złotych. Roszczenia firmy
Strabag po raz drugi (pierwszy
wyrok w tej sprawie zapadł
24 marca 2021 r. przed Sądem
Okręgowym w Łodzi) zostały
uznane za bezzasadne. Wyrok
jest prawomocny.
Sąd uznał też, iż Gwarancja Bankowa wniesiona przez
Strabag Sp. z o.o. na zabezpieczenie roszczeń odszkodo-
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o krok od tragedii

Dramatyczny pożar w Rąbieniu

Ogień strawił dorobek życia
Szalejące płomienie, gęsty toksyczny dym, ludzie szukający ratunku.
Taką sytuację zastali strażacy, którzy w niedzielę nad ranem dotarli
do pożaru budynku mieszkalnego w Rąbieniu. W niezwykle trudnej,
wielogodzinnej akcji gaśniczej udział brały jednostki OSP z całej
gminy oraz zawodowcy ze Zgierza i Łodzi.
Niestety, mimo wysiłku strażaków,
ogień doszczętnie strawił jedno z pięter domu. Trujący dym zabił zwierzęta.
Na szczęście ratownikom w porę udało
się uratować domowników. Właścicielka mieszkania trafiła do szpitala z poparzeniami drugiego stopnia, ale jej
życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Niestety, rodzina mieszkająca w trzykondygnacyjnym budynku straciła dach
nad głową. Dom nie nadaje się obecnie
do zamieszkania.
Zarzewie
Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do strażaków tuż przed 4 nad ranem. Do Rąbienia zadysponowano strażaków zawodowych i ochotników.
— Pierwsze do czego zostaliśmy skierowani to ewakuacja ludzi znajdujących
się w budynku — relacjonuje Robert Mizerski, wiceprezes OSP w Aleksandrowie
Łódzkim. Akcję gaśniczą utrudniał gęsty
dym, który w połączeniu z płomieniami
i wysoką temperaturą stwarzał śmiertelne zagrożenie dla domowników.
— To był mój pokój. Tu rozpoczął
się pożar — mówi Piotr Czajka, syn
poszkodowanej kobiety. Patrząc na
czarne od dymu, zniszczone ogniem
pomieszczenie, można sobie tylko
wyobrażać dramat, jaki rozgrywał się
tu w niedzielę nad ranem. — Mama
się obudziła, bo pies podobno zaczął
szczekać. Wtedy mama wstała i zobaczyła co się dzieje. Pobiegła na górę,
żeby obudzić mojego brata, a dym był
już taki, że nic nie było widać. Na dół
już nie dało się już zbiec, by uciec
z mieszkania, taki był dym i ogień.
40 i cztery, Nr 22 (641), 22 grudnia 2021 r.

Gdy pojawiły się płomienie, pana Piotra nie było w domu. Wrócił, gdy trwała
już akcja gaśnicza.
— Była to trudna akcja — dodaje Robert Mizerski. — Na zewnątrz była bardzo niska temperatura. Kobieta stała na
balkonie boso, w samej piżamie, w kłębach toksycznego dymu. Było go tak dużo,
ponieważ budynek był w środku wykończony boazerią, więc to wszystko się po
prostu tak paliło, że nie było właściwie
nic widać. Pani znajdowała się na drugim
piętrze na balkonie ze swoim psem. Trzeba było ich stamtąd ewakuować.
Na ratunek
Po dotarciu na miejsce pożaru część
strażaków, w aparatach ochrony dróg
oddechowych, udała się do budynku.
W tym czasie dwóch ratowników po
drabinie weszło na balkon, gdzie znajdowała się poszkodowana.
— Okryliśmy ją kocem, by ochronić trochę przed zimnem i przed tym dymem,
który się tam wydobywał — opowiada
wiceprezes aleksandrowskiego OSP. —
W tym samym czasie był ustawiany podnośnik. Przejęliśmy panią z balkonu do
kosza podnośnika. Potem pieska, owczarka niemieckiego, zabraliśmy na dół.
Poszkodowaną kobietą zaopiekowali
się ratownicy medyczni.
— Mama ma drugiego stopnia poparzenia rąk i drobniejsze oparzenia na całym
ciele, do tego strasznie przypieczoną buzię — mówi Piotr Czajka.
— Jeżeli chodzi o osoby poszkodowane, to jak na tego rozmiaru pożar, można powiedzieć, że wszystko się skończyło
szczęśliwie. Ogień pojawił się o najgorszej

porze, gdy człowiek śpi najgłębszym snem.
Nie każdy się wybudza — dodaje Mizerski.
Przyczynę pożaru ustali biegły z zakresu pożarnictwa. Wstępne ustalenia
strażaków wskazują, że do pożaru mogła przyczynić się farelka, którą dogrzewane było mieszkanie. Prawdopodobnie
zawiodło któreś z urządzeń lub instalacja elektryczna.
Zabójczy dym
Całe mieszkanie jest zniszczone przez
ten dym. Wszystko — syn poszkodowanej z trudem przygląda się zniszczonemu mieszkaniu. — Panowała tu ogromna
temperatura. Wszystko się topiło, okna
PCV, przewody, lustra popękały. Dobrze,
że zdążyli uciec na balkon…
W pożarze zginęły zwierzęta domowników. Ocalał owczarek niemiecki, ewakuowany przez strażaków z balkonu.
— Był drugi piesek, którego niestety nie udało
się w tym całym ferworze
walki od razu odnaleźć —
mówi strażak.
— Jak się mama obudziła, to ogień był już taki, że
ten pies się przestraszył,
uciekł i się udusił. W domu
był też żółw, królik, szczury… Nawet wąż był. Wąż
przeżył pożar.

Do ogromnej pomocy, jaka płynie do
nich ze wszystkich stron — zwłaszcza
od lokalnej społeczności, dołączy również gmina przeznaczając 10 tysięcy
złotych na zakup materiałów budowlanych oraz zapewniając wsparcie rzeczoznawcy, który oszacuje straty po
pożarze. Do pogorzelców trafiają już
najpotrzebniejsze przedmioty przekazywane przede wszystkim przez lokalną
społeczność — ubrania, łóżka oraz ciepłe posiłki fundowane przez rąbieńskich
i aleksandrowskich restauratorów. Każdy z nas może pomóc rodzinie, która w
kilka godzin straciła dorobek życia. By
pomóc odbudować to, co strawił ogień,
założono zbiórkę. By ją odnaleźć na portalu zrzutka.pl należy wpisać „Remont
po pożarze domu” lub wpisać link
https://zrzutka.pl/76arey.
Jacek Czekalski

Pomagamy
W związku z pożarem
zorganizowane
zostało spotkanie, w którym
uczestniczyli m.in. przedstawiciele mieszkańców
Rąbienia, Rady Sołeckiej
lokalnej OSP, a także
burmistrz Jacek Lipiński.
Omówione zostały aktualne potrzeby poszkodowanych i plan działań wspomagających pogorzelców.
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wszystkie akcje mikołaja
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rzecznik radzi…
Święta to czas wzmożonych zakupów. Niestety, nie zawsze
wszystko idzie tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Zakupione
przedmioty okazują się wadliwe, przesyłki nie docierają lub
nie spełniają naszych oczekiwań. Co robić w takiej sytuacji
radzi Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Ewa Walczak.

nam, według nas przysługującej prowizji, czy to też jest sprawa
z którą zgłaszamy się do rzecznika?
EW: Oczywiście mieści się to w zakresie obowiązków Powiatowego Rzecznika Konsumentów. W sytuacjach kiedy jest konflikt
między konsumentem, a bankiem biuro rzecznika jak najbar-

my przy zakupach. Chciałabym zwrócić uwagę, ponieważ okres
świąteczny jest okresem wzmożonych zakupów, dokonywania
różnych przesyłek. Zawieranych często jako konsumenci umowy
i nie zdajemy sobie sprawy, że te umowy nie są zawierane tak
naprawdę z podmiotem, który w pierwszej chwili wydaje nam

Nie daj się nabić w butelkę
Jacek Czekalski: Sprawa dotyczyć może wszystkich, bo każdy
z nas bywa konsumentem. Czy ten okres okołoświąteczny, to dla
Pani czas wzmożonej pracy?
Ewa Walczak: Praktycznie przez cały rok jest bardzo dużo zgłoszeń. Jednak faktycznie ta wzmożona praca tak naprawdę zacznie się w okresie poświątecznym, kiedy już wszyscy zbadają
swoje towary, zobaczą jakie mają uwagi i zwykle wtedy następuje lawina reklamacji i problemów.
JC: Czego dotyczą te problemy?
EW: Zgłoszenia są bardzo różne. Dotyczą niezrealizowanych
zamówień jak i zamówień zrealizowanych, gdzie dostaliśmy towary czy usługi, które nie odpowiadają umowie. W takich przypadkach mamy możliwość złożenia reklamacji. Tak się dzieje.
Konsumenci korzystają ze swoich uprawnień.
JC: Od dawna, a zwłaszcza w czasie pandemii, wiele towarów
zamawiamy przez Internet. Po jakim czasie oczekiwania na
przesyłkę, jeśli nie możemy się jej doczekać, powinniśmy interweniować?
EW: Przesyłka powinna zostać dostarczona niezwłocznie, przyjmujemy, że jest to 14 dni. Jeżeli nie dotrze do nas w takim
terminie, powinniśmy podjąć interwencję, reklamować. Jeżeli
mimo to przesyłka nadal nie dociera, termin przez nas wskazany upływa bezskutecznie, wówczas możemy od umowy odstąpić
czyli żądać zwrotu zapłaconej ceny.
JC: Do rzecznika zgłaszamy się dopiero w sytuacji, gdy te podejmowane przez nas próby okazują się nieskuteczne?
EW: Tak. Bezwzględnie pierwszy krok należy do konsumenta,
bo to konsument jako strona umowy musi zgłosić reklamację.
Określić swoje roszczenie, a jeżeli przedsiębiorca nie odpowiada lub sposób załatwienia reklamacji nie zadowala konsumenta, narusza jego interes, wówczas może zgłosić się o pomoc do
biura rzecznika.
JC: Często zdarzają się sytuacje, gdy ktoś zgłasza się do Pani
z jakimś roszczeniem, ale okazuje się, że nie ma racji?
EW: Oczywiście takie przypadki się zdarzają się, nie są one
jednak zbyt liczne. Wtedy omawiamy z konsumentem dany
przypadek, wskazujemy przepisy, które regulują tą sytuację
i podkreślamy, że dalszy spór może się okazać dla konsumenta
niekorzystny, ponieważ przepisy stanowią jednoznacznie, że to
przedsiębiorca ma rację.
JC: Przybliżmy może jak wyglądają podejmowane przez państwa działania. Zgłaszam się z problemem i co dalej?
EW: Analizujemy te sprawy. Jeżeli uznajemy, że konsument wyczerpał wszelkie możliwości, które są mu dostępne, podejmujemy czynności. Zwykle jest tak, że występujemy do przedsiębiorcy, oczekujemy na odpowiedź i kiedy już ją mamy, kontaktujemy
się z konsumentem. Jeżeli ta odpowiedź jest dla niego zadowalająca, konsument przyjmuje to rozwiązanie i sprawa kończy
bieg. Natomiast jeżeli konsument w dalszym ciągu jest niezadowolony, uważa że jego prawo zostało naruszone i potwierdzają
to obowiązujące przepisy, występujemy raz jeszcze do przedsiębiorcy. Jeżeli nie przynosi to efektu, proponujemy konsumentowi powództwo. Jeżeli konsument decyduje się na to, to naszą
rolą jest przygotowanie pozwu. Ale oczywiście chcę podkreślić,
że to nie rzecznik występuje tutaj z roszczeniem, występuje
konsument i to konsument podejmuje decyzję odnośnie dalszego toku procedowania w sprawie.
JC: Czy w sądzie możecie państwo reprezentować konsumenta?
EW: My nie mamy możliwości występowania jako pełnomocnicy.
Natomiast rzecznik może działać na rzecz konsumenta i często
w sprawach skomplikowanych wstępujemy w takie postępowania i wspieramy konsumenta w toku procesu.
JC: Czy są takie sytuacje gdy nie możecie pomóc?
EW: Jeżeli nie występują względy natury merytorycznej, nie
przeciwstawiają się temu włączeniu w postępowanie, to oczywiście nie odmawiamy pomocy.
JC: A czy zgłaszają się do Państwa także osoby poszkodowane przez banki? Ostatnio dużo mówiło się o zwrocie prowizji
pożyczki spłacone przed czasem. Jeżeli bank nie chce zwrócić
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dziej reaguje. Włączamy się w te postępowania i działamy na
rzecz konsumentów. Sytuacje, o których pan mówi, zdarzają się
dość często. Klient dokonał spłaty przed terminem jaki wskazywała umowa, a bank odmawia proporcjonalnie zwrotu części
tych kosztów około kredytowych. To jest opłata wstępna, opłata
przygotowawcze — różnie są definiowane. I oczywiście innych
kosztów około kredytowych.
JC: Gdy wkraczacie do akcji, banki chętniej dogadują się
z klientem?
EW:  Tak. Konsumenci zwykle nie przywołują określonych przepisów. Natomiast już pisma wychodzące z biura rzecznika na
takowe się powołuje i wskazuje restrykcje, które mogą być
zastosowane wobec banku, jeżeli nie wywiąże się z obowiązku.
Zwykle przynosi to rezultat.
JC: Czy to prawda, że mieszkańcy Aleksandrowa stanowią silną
grupę, wśród zgłaszających się do Pani po pomoc?
EW: Tak, to prawda. Choć nie jest to największe miasto w powiecie, to jednak stanowią oni najliczniejszą grupę osób, które
proszą o pomoc, o interwencję rzecznika.
JC: I z takimi sprawami najczęściej zgłaszają się aleksandrowianie? Czy okres pandemii wygenerował sprawy, z którymi wcześniej się państwo nie spotykaliście zbyt często?
EW: Wachlarz tych spraw, tych zagadnień z którymi zwracają się
aleksandrowianie jest bardzo różny. Ale przyznaję, że w okresie
pandemii bardzo dużo jest problemów związanych ze zwrotem
należności za imprezy, które się nie odbyły. Czyli na przykład
zwrot kosztów biletów różnych imprez, w których konsumenci
z uwagi na okres pandemii nie mogli wziąć udziału, bo imprezy
się nie odbyły.
JC: Organizatorzy nie chcą oddawać pieniędzy?
EW: Nie chcą. A oczywiście jest na to określony czas. Na zwrot
poniesionych kosztów, przedsiębiorca ma 180 dni. Często konsumenci nie są świadomi, że jest to aż tak odległy termin, zwracając się do rzecznika o pomoc, ale niestety w tych sytuacjach
gdzie te 180 dni nie upłynęło za bardzo nie mamy możliwości
interwencji. Tak stanowi prawo.
JC: Jak często sami pakujemy się w kłopoty, choćby nie czytając
umów?
EW: Jest to częsty problem, chociaż trzeba powiedzieć, że
w ostatnim czasie już świadomość konsumentów jest znacznie
wyższa niż kilka lat temu. W związku z tym częściej czytamy
umowy, więcej zapoznajemy się także z naszymi obowiązkami.
Wciąż jest jednak wielu, którzy tego nie robią. Konsumenci nie
czytają i nie są świadomi jakie obowiązki na nich spoczywają.
Dotyczy to zwłaszcza tych umów bankowych.
JC: Na początku rozmowy wspomniała Pani, że po świętach
będzie duży ruch. Czy już dziś możemy się zabezpieczyć, czy
na coś możemy zwrócić uwagę np. przed dokonaniem zakupów,
żeby później nie mieć problemu i nie musieć szukać pomocy?
EW: Generalnie jako konsumenci musimy być ostrożni. Jest
wiele miejsc, płaszczyzn, na których mogą się zrodzić proble-

się, że to właśnie ten, z którym zawieramy umowę. Bo jeżeli chodzi o przesyłki, to zwykle za pośrednictwem podmiotów,
które prowadzą platformy usług kurierskich. Jest teraz w dobie
pandemii tym bardziej taka skłonność do tego, żeby zawierać
umowy przez Internet. I jeżeli zawieramy te umowę, wybiera
sobie konsument określonego przewoźnika czy kuriera, akceptuje jego regulamin i cennik, to powinien sobie zdawać sprawę
z tego, że to jest umowa zawarta nie z kurierem, ale z pośrednikiem. I jeżeli składamy reklamację, jeżeli coś jest nie tak, to powinniśmy składać do tego pośrednika. Co jest istotne żebyśmy
za każdym razem zwracali uwagę w liście przewozowym czy dokumencie, który dostajemy od tego, z którym zawarliśmy umowę — czy są zawarte tam dane konkretnie dotyczące wymiaru
i wagi przesyłki. To jest bardzo istotne, bo od dłuższego czasu
wpływają do nas skargi, że po kilku czy nawet kilkunastu miesiącach klienci dostają faktury korygujące odnośnie dostarczonych
już przesyłek. Okazuje się, że ta waga czy ta objętość, wymiary
były niezgodne z deklarowanym przez konsumenta. Możliwość
zweryfikowania tego po kilku czy kilkunastu miesiącach jest bardzo trudna, a faktury korygujące są na kwoty kilkudziesięciu,
a w przypadku dwóch, trzech przesyłek nawet kilkuset złotych.
Na to trzeba zwrócić uwagę. Oczywiście przewoźnik ma prawo
sprawdzać przesyłki, ale jest pewna procedura i musi w niej
uczestniczyć nadawca.
JC: Chyba warto zachęcić również, by zawsze dostarczoną przesyłkę otworzyć i sprawdzić przy kurierze czy coś tam po drodze
się nie popsuło.
EW: Oczywiście. Gdy nie zrobimy tego przy kurierze i później
będziemy chcieli dochodzić swoich praw, bo coś się w transporcie popsuło, to będziemy mieć utrudnione drogę. Mamy 7 dni
na to żeby złożyć reklamację, jeżeli przesyłka jest uszkodzona. Natomiast to my musimy udowodnić, że ona dotarła do nas
w takim stanie. Jest to trudne do udowodnienia dla konsumenta,
jeżeli nie zrobi tego w obecności kuriera.
JC: Konsumenci często pytają też, kiedy i w jakich okolicznościach mogą odstąpić od umowy.
EW: Są tylko dwa rodzaje umów, od których możemy odstąpić. To są umowy zawierane na odległość i umowy poza siedzibą firmy. Natomiast umowy zawierane w trybie stacjonarnym,
w placówkach, w sklepach takich gdzie idziemy i konkretnie
kupujemy na miejscu towar, nie dają nam takiej możliwości. Co
prawda zdarzają się wyjątki, bo niektóre sklepy czy niektóre
sieci w okresie przedświątecznym w ramach takich programów
satysfakcji klienta dają możliwość odstąpienia od umowy nawet
w terminie 30 dni, pod warunkiem, że towar nie jest używany
i wróci do sprzedawcy w stanie niezmienionym, w oryginalnym
opakowaniu z instrukcją, gwarancją, ze wszystkim tym co konsument otrzymał. Proszę zwrócić na to uwagę, bo miałam takie
przypadki, nawet tutaj z Aleksandrowa, gdzie pan zakupił golarkę, w domu użył, sprawdził, stwierdził, że nie odpowiada jego
wymaganiom i postanowił ją zwrócić. Oczywiście sprzedający
nie przyjął towaru. Klient poprosił nas o pomoc. Niestety nie
mogliśmy pomóc, ponieważ jednoznacznie regulamin przewidywał, że tylko towar, który nie był używany może podlegać
zwrotowi. Musimy po prostu zdawać sobie sprawę co możemy,
a czego nie możemy. Reklamujący towary musimy zwracać też
uwagę na podstawy swoich żądań. Czy to jest gwarancja czy
to jest rękojmia. I z doświadczenia rekomenduje wszystkim
konsumentom, którzy dokonują reklamacji, żeby w przypadku,
gdy nie upłynął rok od daty zakupu towaru, swoje roszczenia
opierali o przepisy kodeksu cywilnego: rękojmi za wady. Daje
to większe możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń. Jest
takie domniemanie w kodeksie cywilnym w jednym z artykułów, które mówi, że jeżeli wada ujawni się przed upływem 12
miesięcy od daty zakupu towaru, to przyjmuje się, że istniała
w momencie zakupu. To domniemanie odwraca ogólne reguły
dowodzenia. I to nie konsument ma stwierdzić, że towar był wadliwy w momencie zakupu, a sprzedający — że towar był zgodny
z umową w tym czasie.
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wraca swatka
Nowe ekskluzywne biuro w Aleksandrowie

Kto korzysta z usług swatki?
Chcesz poznać kogoś, ale nie masz czasu ani
możliwości? To biuro jest dla ciebie. Tak w każdym
razie twierdzi Aleksandra Baczyńska, z zawodu…
swatka, z zamiłowania — aleksandrowianka.
Biuro zapoznawcze założyła
dwa miesiące temu. Ekskluzywne trzeba dodać.
— Ekskluzywne oznacza, że
tylko dla osób zdecydowanych — mówi pani Aleksandra.
— Żeby przyjść do swatki trzeba się przełamać, otworzyć na
ludzi, zadbać o siebie. Przez
internet wielu takich zabiegów
nie trzeba, bo można kogoś
poznać siedząc przed ekranem
w piżamie z nieumytą głową.
Do mnie trzeba przyjść, porozmawiać, wypełnić ankietę,
a jak już osoba samotna to zrobi, znaczy że jej zależy.
Pomysł na biuro zapoznawcze narodził się dwa lata temu,
kiedy rozpadł się jej długoletni
związek.
— W pewnym wieku liczba
osób, które poznajemy maleje —
mówi pani Aleksandra. — W dorosłe życie wkrada się rutyna:
praca, ulotne znajomości z pracy, rodzina i… koniec. Jeżeli na
tym etapie życia, czyli po 40

człowiek zostaje sam, ma marne szanse na nową, wartościową
znajomość. I wtedy z pomocą
może przyjść moje biuro.
Zanim swatka rozpoczęła
działalność, zrobiła mały rekonesans, po którym okazało się,
że wielu znajomych to ludzie
samotni, którzy nie mają czasu na wyjście do miasta, zajęci
pracą, po której wyjście „na
miasto” nie stanowi pokusy.
Na portalach randkowych samotni powyżej 40. roku życia
z ustabilizowaną sytuacją majątkową i zawodową, po prostu
nie odnajdują się. I tu wkracza
swatka.
— Zapewniam pełną anonimowość — mówi pani Aleksandra. — Mam stworzoną swoją
wewnętrzną internetową bazę
osób, różnej płci, w której
umieszczam swoich klientów
bez zdjęć, nazwisk i metryki
urodzenia. Jest tam natomiast
wiedza o ich oczekiwaniach wobec osoby poszukiwanej, o za-

interesowaniach,
pomysłach
na życie, sposobie spędzania
wolnego czasu i wielu innych
cechach, po których można się
odnaleźć. I najważniejsze:
wszystkie osoby w bazie są zweryfikowane.
A więc są tymi, za
których się podają.
Do bazy dostęp
mają
tylko ci, którzy
wykupią roczne
członkostwo
w tym ekskluzywnym
biurze. Jest
jeszcze coś
po
czym
poznają
się
członkowie:
specjalny
tajemniczy
znak
(swatka nie zdradziła jaki), który
przyczepiony do rzeczy,
którą nosimy na co dzień
jest widoczny dla wtajemniczonych.
— Wtedy wiemy już, że można do tej osoby podejść, zagadać i nie weźmie nas za
podrywacza lub panią lekkich
obyczajów — uśmiecha się

Jedni z przymusu drudzy
z obawy — znów się
szczepimy
Czwarta fala pandemii w pełni. Obawiając się o swoje życie i zdrowie Polacy ponownie
ruszyli do punktów szczepień.
Nie inaczej jest w Aleksandrowie Łódzkim.
Obecnie na COVID-19 możemy zaszczepić się w trzech punktach: w SP
ZOZ przy Skłodowskiej-Curie (42 712
13 54) i Pabianickiej (42 276 19 70),
w Przychodni KA-MED również na Skłodowskiej-Curie (42 712 11 97) oraz
w Aptece Sieciowej przy Wojska Polskiego 9 (42 712 19 84). Bez względu
na to, jakie miejsce wybierzemy, termin szczepienia przypadnie pod koniec
grudnia albo w pierwszej połowie stycznia. Wyjątek stanowi Apteka Sieciowa,
gdzie termin oczekiwania wynosi ok.
tygodnia (szczepienia trzy razy w tygodniu wtorki, czwartki — godz. 8-18 i soboty 8-15). Natomiast w KA-MED.-zie
nowe zapisy na szczepienia rozpoczną
się dopiero po 22 grudnia.
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W aleksandrowskim ZOZ-ie przy Pabianickiej punkt szczepień działa cztery dni w tygodniu. Każdego dnia szczepi
się tam około 50 osób. Najdłuższa kolejka jest dla pacjentów, którzy chcą
przyjąć trzecią dawkę szczepionki.
— Tych jest najwięcej. Raz, że otrzymali oni powiadomienia z rządowego
systemu a dwa, że obawiają się o swoje zdrowie i wolą zwiększyć swoją odporność — mówi pielęgniarka Monika
Pocheć.
Coraz więcej osób decyduje się też
na pierwsze szczepienie. Kiedy w okresie wakacyjnym były to pojedyncze
przypadki, dziś tych zdecydowanych na
szczepienie jest całkiem sporo. Jedni
wystraszyli się nowych wariantów wirusa, inni zostali zmuszeni np. przez pracodawców.
Wzrosło też zainteresowanie szczepieniem dzieci.
— Długo zwlekałam z decyzją. Wybitne grona ekspertów robiły mi mętlik
w głowie, więc po rozum poszłam do
swojej. Tak jak mówiono kolejne wa-

swatka. — Moim zadaniem jest
zainicjowanie kontaktu między

ludźmi i to jest jeden ze sposobów.
A na koniec ciekawostka.
Z biura pani Agnieszki coraz częściej korzystają seniorzy. Nie

rianty wirusa będą atakować też dzieci,
dlatego w obawie przed powikłaniami
postanowiliśmy być na TAK. Kolejnym
powodem były wyjazdy zagraniczne
i zamknięte granice przed niezaszczepionymi — opowiada mama 12-letniej
Martyny.
Zgodnie z informacjami płynącymi
z Ministerstwa Zdrowia, w połowie
grudnia rozpoczęły się szczepienia
dzieci w wieku 5-11 lat. Zapisać można się przez internet, infolinię albo

muszą już wyjeżdżać do Ciechocinka, by na dansingu wypatrywać znajomości. Swatka znajduje panią na wyjście do kina albo
pana na kawę w kawiarni
i długie samotne zimowe
wieczory. Biuro ma na
koncie na razie kilka
niezobowiązujących związków.
Jak na dwa miesiące działalności — jest
nieźle.
Czy
jednak biuro
się przyjmie?
— Na pewno — mówi
pani Aleksandra. — To nowość, ale już
widać, że było
potrzebne. Nadal co prawda budzę zdziwienie, kiedy mówię, że jestem
swatką, ale kiedy tłumaczę, jak i dlaczego kojarzę
pary — natychmiast reakcja
się zmienia. Wystarczy tylko
poważnie podejść do tematu,
a poznanie kolejnego wartościowego człowieka w naszym
samotnym życiu staje się o naprawdę proste. (kbs)

bezpośrednio w punkcie. Dzieci dostaną odpowiednio zmniejszoną dawkę,
czyli jedną trzecią normalnej dawki
szczepionki firmy Pfizer. Od listopada najmłodsi szczepieni są w Stanach
Zjednoczonych i Izraelu teraz dołącza
Europa w tym Polska. Pediatrzy twierdzą, że to najlepszy prezent na święta. W aleksandrowskim ZOZ-ie każdego
tygodnia wykrywa się kilkadziesiąt zakażeń SARS-COV 2 wśród najmłodszych
pacjentów. (ak)
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harmonogram
Z wielkim żalem informujemy, że w piątek 3 grudnia na
cmentarzu w Łodzi przy ul. Rzgowskiej pożegnaliśmy naszą

Koleżankę Marzenę Pułapę
Jeszcze niedawno prosiliśmy
o udział w zbiórce krwi na Jej
leczenie, jednak niestety przegrała
walkę z chorobą.
Przez lata pracy w Urzędzie
Miejskim dała się poznać jako
wspaniała Koleżanka, pełna ciepła
i humoru Osoba. Będzie nam Jej brakowało. Składamy wyrazy
współczucia dla Najbliższych.
Koleżanki i Koledzy z UM
w Aleksandrowie Łódzkim

W poniedziałek 6 grudnia na cmentarzu w Aleksandrowie
Łódzkim pożegnaliśmy niezwykłą Osobę:

Kamilka Marzyciela —
Kamilka Pawlaka
Wielokrotnie razem z Państwem organizowaliśmy akcje na Jego leczenie i rehabilitację. Niestety, Kamilek odszedł, lecz na
zawsze pozostanie w naszej pamięci Jego
niezwykły uśmiech.
Składamy najserdeczniejsze kondolencje i łączymy się w bólu
z rodzicami i najbliższymi Kamilka.

OGŁOSZENIA DROBNE
• Wynajmę mieszkanie, 46 m. kw. Tel.
500 612 577.
• Podejmę pracę jako stróż. Tel. 518
743 129.
• Lekcje języka włoskiego — filolog
polski po 21 latach pobytu we
Włoszech oferuje lekcje języka
włoskiego. W ofercie m.in. język
biznesowy — lektor prowadził przez
17 lat firmę tłumaczeń i usług biznesowych w Weronie. Tel. 505 81 90
01, email: Lucjan.B.W@gmail.com.

• Profesjonalne pranie tapicerek
samochodowych i meblowych wykładzin i dywanów. Tel. 888 885 257.
• Wyroby z drewna (budy dla psów
i kotów, wc z drewna, ławki i inne)
wykonuję. Tel. 504 624 848.

• Sprzedam szlifierkę (napęd na
pasku klinowym) z silnikiem 2,2 kW
na siłę. Tel. 505 832 566.

• Mam doświadczenie w malowaniu
mieszkań. Wykonam pracę dokładnie, niedrogo. Kontakt: 575 651 451
Krzysztof.

• Zlecę naprawę silnika do Ursusa
C360. Tel. 791 77 17 18.

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

• Pragnę serdecznie podziękować za
prezent i pamięć wszystkim osobom
z Aleksandrowskiego Forum Społecznego, zaangażowanym w przygotowanie i wręczanie paczek dla
seniorów. To był bardzo ważny gest
dla nas. Dziękujemy, że o nas pamiętacie. W imieniu obdarowanych
— Anna Janiszewska.

• AUTO MECHANIK – ELEKTRYK:
NAPRAWWY ROZRUSZNIKÓW I ALTERNATORÓW, NAPRAWY ZAWIESZEŃ, WYMIANA OLEJU, WYMIANA
OPON. TEL. 606 833 453, 604
283 794, CZYNNE: PN.-PT 9-17,
SOBOTA 9-14.

• Oferta RAS ART GALLERY: rzeźby, obrazy, grafiki, ilustracje, kursy rysunku,
malarstwa, ceramiki, portrety na
zamówienie, renowacja dzieł sztuki,
oprawa obrazów. Aleksandrów Ł.
ul. Pileckiego 22, rasobczak.art.gallery@gmail.com. Tel. 503 675 381.  
• Szukam budki dla kota, może być
używana. Tel. 882 035 000.
• Profesjonalny Serwis Telefonów,
największy wybór akcesoriów
GSM. Pasaż sklepu Intermarche
przy ul. Senatorskiej 4. Tel. 737
336 373.
40 i cztery, Nr 22 (641), 22 grudnia 2021 r.

• Największy wybór telefonów klasycznych w promocyjnych cenach!
Senatorska 4 - pasaż sklepu Intermarche. Tel. 737 336 373.

• Kupię stare zabawki i inne przedmioty z epoki PRL, kontakt tel. 501
452 953.
• Likwidacja całkowita mieszkań,
domów, strychów, komórek. Wywiozę wszystkie zbędne graty. Tylko
zadzwoń! Tel. 500 551 929.
• Kupię pamiątki z PRL-u, zabawki,
antyki, starocie i inne. Tel.519 691
609.
Bezpłatnie publikujemy
OGŁOSZENIA DROBNE —
tel. 42 27 00 343,
e-mail:
redakcja@aleksandrow-lodzki.pl
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trochę kultury
„Poradnik językoznawczyni” —

książka z aleksandrowskimi korzeniami
Przez ostatnie lata na łamach gaze- autorką ponad 100 artykułów drukoty „40 i cztery” ukazywały się pora- wanych w międzynarodowych pismach
dy językowe dla mieszkańców naszej naukowych, 6 monografii i dwujęzyczgminy, pod nazwą „Poradnik Języ- nego słownika. Była redaktorką pisma
koznawczyni”. Ich autorką była po- „Semantyka a konfrontacja językowa”,
stać nietuzinkowa, bowiem profesor członkinią komitetów redakcyjnych
nadzwyczajna, doktor habilitowana wysoko punktowanych międzynaroJoanna Satoła-Staśkowiak, jest pa- dowych czasopism, tj.: „Slavia Mesjonatką języka i wykładowczynią na ridionalis”, „Cognitive Studies/EtuAkademii Humanistyczno-Ekonomicz- des Cognitives”, „Językoznawstwo”.
nej w Łodzi. To językoznawczyni, sla- W swym bogatym dorobku zawodowistka, polonistka i tłumaczka. Jest wym ma między innymi:

• dziesięcioletni okres pracy naukowej w Instytucie Slawistyki PAN w Warszawie (2007-2017);
• kierowanie wspierającą polską naukę i naukowców Fundacją Slawistyczną w Warszawie (2014-2016).
Tym bardziej nam miło, że Pani Joanna zechciała współpracować z naszą skromną redakcją, a od siebie dodam, że była najbardziej sumiennym
i punktualnym współpracownikiem,
z jakim miałem okazję się spotkać.
Przez ostatnie lata pisała o wybranych przez nią zagadnieniach językowych, które albo sprawiają mówiącym problemy, albo budziły większe
niż inne kwestie zainteresowanie.
Publikowane w gazecie „40 i cztery”
artykuły oraz wykłady dla studentów,
stały się podstawą do wydania książki „Poradnik językoznawczyni”, która właśnie ukazała się nakładem Wydawnictwa AHE w Łodzi. Zachęcamy
do jego nabycia (na stronie https://
wydawnictwo.ahe.lodz.pl/pl/poradnik-językoznawczyni) i przypomnienia sobie cennych porad naszej Koleżanki redakcyjnej. Mam nadzieję, że
w przyszłym roku wrócimy do naszej
współpracy i cykl „Poradnik Językoznawczyni” znów regularnie zagości
na łamach „40 i cztery”.
S. Sobczak

BIBLIOTEKA ZAPRASZA

„Jaclyn Hyde”, A.
Bondor-Stone, C.
White
Trzynastoletnia
Jaclyn jest idealną
córką, koleżanką
i uczennicą. Zdobywa najlepsze oceny,
piecze pyszne
ciastka na urodziny rówieśników,
zawsze doskonale
wypada na szkolnych przedstawieniach
i jeszcze uczęszcza na masę zajęć dodatkowych, z których stara się korzystać jak
najpełniej. Za tą fasadą perfekcji Jaclyn
skrywa jednak swoje obawy, że nie jest…
wystarczająco dobra! I właśnie to dążenie
do perfekcji sprawia, że dziewczyna popada w spore kłopoty. Pewnego dnia trafia
do mieszkania szalonego naukowca, gdzie
znajduje przepis na Miksturę Perfekcji.
Jaclyn postanawia stworzyć eliksir. Od tego
momentu wszystko się zmienia. Z grzecznej, poukładanej nastolatki przeistacza się
w zbuntowaną i szaloną dziewczynę. Motyw
doktora Jekylla i pana Hyde’a wpleciony
we współczesną historię o rodzinie, przyjaźni i byciu sobą sprawia, że książka jest
zabawna i pełna zwrotów akcji. Kto wygra
starcie Jaclyn kontra Jackie? Czy mikstura
pozwoli Jaclyn spełnić marzenia? Czy uda
jej się wygrać z potrzebą ciągłej doskonałości? Jeśli chcecie poznać odpowiedzi
na te pytania przeczytajcie koniecznie tę
książkę!
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„Czemu tata siedzi
w garnku?”, P.
Beręsewicz
Czy zdarza się Wam
przeglądać albumy ze zdjęciami
i wspominać różne
rodzinne wydarzenia — czasem
zabawne, a czasem wzruszające?
Jestem pewna, że
tak. Warto w te wspomnienia wciągać najmłodszych członków rodziny. Na pewno będą
bardzo zainteresowani takim wspólnym
spędzeniem czasu. Na takim pomyśle opiera
się książka „Czemu tata siedzi w garnku?”.
W publikacji znajdziemy dwadzieścia cztery
opowiadania, w których wnuk (przeglądający albumy ze zdjęciami) zadaje pytania,
a dziadek barwnie na nie odpowiada snując
rodzinne historie. Dla chłopca zaskakujące
jest, że jego dorosły i mądry tata był kiedyś
mały (że chodził na czworakach, płakał,
zjadał piasek i chciał zostać żołnierzem).
Wszystkie historie zawierają dużą dawkę
humoru w sam raz na pochmurne dni za
naszymi oknami. Autor udowadnia, że
z pozoru zwykłe zdjęcie może kryć w sobie
niesamowitą historię. Świetna książka dla
młodszych dzieci i ich opiekunów, która nie
tylko poprawi nastrój ale też pozwoli cofnąć
się do dzieciństwa rodziców i dziadków. Na
pewno nie jeden mały czytelnik poprosi
o wyciągnięcie domowych albumów ze zdjęciami i snucie opowieści na ich temat.

„Szkoła bohaterek i bohaterów,
czyli jak radzić
sobie z życiem”,
P. Staroń
Bycie nastolatkiem
to jeden z trudniejszych okresów
w życiu. Poszukiwanie siebie
i swojego miejsca
w świecie. Wiele
pytań i problemów wydawałoby się czasem nie do rozwiązania. I właśnie tutaj
ze wsparciem rusza Przemek Staroń, nauczyciel etyki i filozofii w II LO w Sopocie,
Nauczyciel Roku 2018, nominowany do
Global Teacher Prize, fan Harry’ego Pottera i klocków Lego. Zebrał od młodych
ludzi pytania i problemy, z jakimi się borykają (na przykład o to, co jest w życiu
ważne, jak znieść porażkę, czy warto się
zakochiwać i skąd brać siłę do pokonywania trudności), następnie sięgając po
historie z literatury, filmu i gier pokazał, jak można sobie z tymi wyzwaniami
poradzić. „Szkoła bohaterek i bohaterów”
to skrzyżowanie powieści przygodowej
z poradnikiem i pamiętnikiem. Bawi, ale
też inspiruje do myślenia. Daje młodym
ludziom wskazówki jak najlepiej radzić
sobie z problemami. Autentyzmu książce
dodają historie z własnego życia autora.
Pozycja ważna i warta przeczytania przez
nastolatków i ich rodziców.

„Max Einstein,
Genialny Eksperyment”, James
Patterson i Chris
Grabenstein
Główną bohaterką
tej niezwykłej opowieści jest dziewczynka o imieniu
Max. Nasza bohaterka jest sierotą,
nie zna swojego
pochodzenia, nie wie nawet czy Einstein to
jej prawdziwe nazwisko. Jest bardzo inteligentna. Chodzi na uniwersytet, gra w szachy,
potrafi hakować, buduje komputery i przeróżne wynalazki oraz… rozmawia z Albertem
Einsteinem. Taką ją poznajemy już na
samym początku — potem dowiadujemy się
jeszcze, że to osoba o bardzo wielkim sercu
chcąca zmieniać świat! I będzie miała na to
szansę — razem z innymi genialnymi dzieciakami — jeden z nich jest z Polski!
W książce tej znajdziemy tajne organizacje,
genialne wynalazki, ratowanie świata, wielka przyjaźnie, ucieczki, tajemnice i naukę.
Wszystko razem tworzy naprawdę mieszankę wybuchową! Oprócz świetnej głównej
bohaterki, to właśnie nauka sprawia, że ta
książka jest tak wyjątkowa. Max rozmawiając z innymi bohaterami oraz z Albertem
często porusza naukowe zagadnienia (zasady dynamiki Newtona, teoria względności,
efekt fotoelektryczny, kot Schrödingera).
A wszystko podane w przyjemny, naturalny
i prosty sposób!
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sport
III mecz z Mikołajem

Historie, które
przydarzyły się
pasjonatowi sportu
z małego miasteczka
Michał Kiński

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia i miło jest podczas tych
wyjątkowych dni powspominać pewne historie. W każdym pojawiającym się felietonie staram się przybliżyć moje najbardziej zabawne. A jedna z nich wydarzyła się dwa lata temu w grudniu, kiedy
pojechaliśmy z telewizją na premierę książki „On, Strejlau”. Były
selekcjoner reprezentacji Andrzej Strejlau pojawił się w Łodzi. Zależało nam bardzo, aby przeprowadzić rozmowę. Współautor książki Jerzy Chromik nie miał nic przeciwko, trener Strejlau bardzo się
denerwował, bo bał się, że nie zdąży na pociąg do Warszawy. Obiecaliśmy, że zajmiemy się trenerem oraz dziennikarzem i na peron
zawieziemy. Pomyślałem sobie, że to jest jedyna szansa na to, aby
dłużej porozmawiać z trenerem, ale gdzieś tam w głowie miałem
to ryzyko, że na pociąg nie zdążymy. Powiem szczerze, nie bardzo
wierzyłem, że w ciągu niespełna 20. minut dojedziemy z Manufaktury na dworzec - Łódź Fabryczna. Nie mogłem odpuścić niecodziennej rozmowy z byłym selekcjonerem. Po zakończonym wywiadzie
musieliśmy jeszcze szybko dostać się na parking. Selekcjoner po
drodze oczywiście był zatrzymywany przez kibiców, bo to była niecodzienna sytuacja, że „On, Strejau” spaceruje po Manufakturze.
Podczas podróży tylko ja wyczuwałem, że chyba za chwilę zamiast
na dworzec pojadę prosto do Warszawy. Trener opowiadał różne
historie związane z jego pracą w reprezentacji. Ja skupiłem się
na tym, aby jak najszybciej dojechać na dworzec, ale oczywiście
to był również dobry czas, by podpytać o pewne szczegóły. Moim
trenerem był kiedyś były reprezentant Polski Piotr Soczyński, który nie był zbyt grzecznym chłopcem. Zwłaszcza na grupowaniach.
Lubił towarzystwo i został przyłapany przez trenera będąc w towarzystwie pewnej osoby, która nie powinna znaleźć się w pokoju. Andrzej Strejau potwierdził historię i również zaznaczył, że
Soczyński był dobrym piłkarzem, ale miał z nim problemy wychowawcze. Selekcjoner opowiadał również o meczach reprezentacji
w Łodzi, a także wspominał najlepsze czasy. A czasu naprawdę, było
mało, by dojechać na dworzec. Na 5. minut przed odjazdem pociągu do Warszawy, znaleźliśmy się w niezbyt komfortowej sytuacji.
Przez przypadek skręciłem pod zakaz wjazdu, było już ciemno, padał deszcz. Zorientowałem się, że jestem na torowisku tramwajowym. Zrobiła się cisza. Na szczęście żaden tramwaj z naprzeciwka
nie nadjechał, a selekcjoner znalazł się praktycznie pod drzwiami
dworca. Podziękował, pożegnaliśmy się i jeszcze na koniec za kilka
godzin otrzymaliśmy wiadomość, że wykonaliśmy zadanie. Panowie
Jerzy Chromik i Andrzej Strejau dotarli do domów. Obyło się również bez mandatu. Czasem trzeba zaryzykować, by przeżyć krótką, ale pamiętną ciekawą historię... I jeszcze otrzymałem książkę
z dedykacją.
Rok 2021 trzeba zakończyć. Muszę przyznać szczerze, że w ostatnich dwóch latach życia w pandemii tych historii było znacznie
mniej. Dlatego tak miło wraca się do wspomnień związanych z moją
pracą. Życzę Wam wszystkim, abyście mimo trudnych czasów, nadal się uśmiechali do siebie i szukali więcej pozytywnych chwil. To
jest trudne, bo nie da się ukryć, że epidemia wpływa również na
samopoczucie. Jednak to co przeżyjemy, to nasze i nikt nam tego
nie zabierze. Oby rok 2022 był bardziej kolorowy niż ubiegłe dwa.
Wszystkiego Najlepszego!

SuperBasketki
Koszykarki UKS Basket
Aleksandrów do lat 19 wygrały
Turniej Strefowy i awansowały
do półfinału Młodzieżowego
Pucharu Polski. Zawody odbyły się w nowej hali Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Aleksandrowie. Basketki najpierw
pokonały Basket 4Ever Liceum
Sportowe Pabianice 76:39.

Z łódzkim Widzewem zagrały
o pierwsze miejsce i pokonały
łodzianki 66:64.
Przypomnijmy, że UKS SMS
Basket Aleksandrów został
najlepszą drużyną dwóch
województw — łódzkiego
i kujawsko-pomorskiego. Koszykarki wygrały wszystkie
12 spotkań.
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11 grudnia na obiekcie MOSiR
im. Włodzimierza Smolarka odbył się „III Mecz z Mikołajem”.
Uczestnicy zawodów zagrali
w piłkę, a przy okazji postanowili zakupić prezenty dzieciom wyznaczonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie.
Ta akcja stała się już cykliczna

Łukasz Świętosławski, uczestnik
meczu. — Cel jest szczytny, czyli
dać dzieciom uśmiech na twarzy.
A my przy okazji możemy pograć
w piłkę — dodaje Grzegorz Lewandowski.
Historia meczu z Mikołajem rozpoczęła się w 2019
roku. Dzięki dobrej współpracy

W tym roku akcja stała się
wyjątkowa. Piłkarze, a także
uczestnicy akcji, dzięki współpracy z OSP Bełdów, spędzili
miło i sympatycznie wieczór.
Okazało się bowiem, że tegoroczny Mikołaj był jeszcze
hojniejszy. Prezenty trafiły do
dzieci z kilku rodzin wyznaczo-

i dzięki ogromnemu wsparciu piłkarzy, a także mieszkańców gminy, przyniosła korzyści. Niektóre
dzieci będą mogły spełnić swoje
marzenia na gwiazdkę. Całą akcję można zobaczyć w świątecznym wydaniu Telewizji Aleksandrów Łódzki.
— Po raz trzeci zagrałem w tym
meczu, to doskonała okazja, by
spotkać się w naszym piłkarskim
gronie i pomóc dzieciom. Dobrze
wiemy, że nie wszyscy mogą
mieć taki prezent na gwiazdkę,
o którym marzą. My staramy się
spełniać marzenia — powiedział

uczestników, Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie, MOSiR oraz redakcji Telewizji Aleksandrów, wszystko
przebiega sprawie. Za każdym
razem powstaje pewna historia, który kończy się happy endem. Wszystko można obejrzeć
w świątecznym wydaniu TVA.
Zupełnie przez przypadek
w trakcie meczu na obiekcie
MOSiR pojawiła się straż pożarna. Strażacy usuwali zagrażający
konar. Zbieg okoliczności sprawił,
że historia pokazana w TVA jest
również związana ze strażakami.

nych przez OPS. Z całej akcji
udało się przekazać 900 zł na
rehabilitację Zuzi i Mateusza
z Aleksandrowa Łódzkiego. Dzięki tegorocznej imprezie i zaangażowaniu osób dobrego serca,
za rok planujemy zorganizować
mecz z połączeniem Charytatywnego Balu Mikołajkowego.
Tegoroczny Mikołaj przygotował
prezenty dla dzieci o kwocie
przekraczającej ponad 3 tys. zł.
Mikołaj przyjechał do dzieci
pięknym zabytkowym samochodem należącym do Przemysława
Milczarka. (Michał Kiński)

Nowy trener Victorii

Młody Sokół górą!

Po z n a l i ś m y
nowego
trenera
Victorii
Rąbień. Został
nim Radosław
Surowiec, który
trafił do zespołu z LKS Sarnów/
Dalików. Nowy
szkoleniowiec
był już związany
z Victorią, prowadził w klubie drużyny
młodzieżowe. Obecnie sztab drużyny seniorów wygląda następująco: trener Radosław Surowiec, kierownik: Maciej Grabowski, menadżer ds. organizacyjnych:
Mariusz Grabowski, opieka medyczna:
Przemysław Kacprzak.
Drużyna w okresie zimowym trenować
będzie na obiektach MOSiR Aleksandrów
i w siłowni FitForma Teofilów (pod okiem
trenera motorycznego Artura Persaka).
Plan sparingów: 29 stycznia PTC Pabianice, 5 lutego Andrespolia, 12 lutego
Saints Łódź, 19 lutego Zjednoczeni Stryków, 26 lutego Kolejarz Łódź, 5 marca
LKS Justynów, 12 marca Orzeł Kazimierz,
19 marca Iskra Dobroń.

Młodzi piłkarze Sokoła urodzeni w 2013 roku zostali
najlepszą drużyną halowego turnieju piłki nożnej o Puchar Burmistrza Tuszyna.
To był udany weekend dla młodych zawodników Sokoła
prowadzonych przez trenera Pawła Juszczaka. W sobotę
(11 grudnia) zespół z Aleksandrowa rozegrał piłkarskie zawody, które zakończyły się pierwszym miejscem. W finale Sokół pokonał Pilicę Przedbórz 2:0.
— W zawodach startowało 12 drużyn. Moi piłkarze pokazali się z dobrej strony, zwycięstwo w turnieju na pewno dobrze wpłynie na drużynę — zaznacza Paweł Juszczak, trener młodych zawodników.
Jak wyglądały wyniki meczów?
Sokół – Champion Piotrków 3:1 (Bramki: Marcel Pokorski,
Natan Brzozka, Jan Zając).
Sokół -Zjednoczeni Stryków 0:2
Sokół – Skalnik Sulejów 1:0 (Kuba Grzeszkiewicz)
Sokół – Jagiellonia Tuszyn 2:0 (Kacper Kubik, Kuba Grzeszkiewicz)
Sokół – Włókniarz Pabianice 2:0 (Natan Brzozka, Kuba
Grzeszkiewicz)
Finał: Sokół – Pilica Przedbórz 2:0 (Natan Brzozka Kuba
Grzeszkiewicz).
Warto zaznaczyć, że młodzi zawodnicy Sokoła mieli
ogromne wsparcie wśród rodziców, którzy dzielnie kibicowali podczas piłkarskich zawodów. Niektórzy nawet
pokusili się relacjonować mecze „na żywo” za pomocą
mediów społecznościowych. Brawo! (Kiniu)
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