
BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

5 lutego 2022 r. Nr 2 (643) ISSN 1642-6711. Nakład: 15 000 egz. ROK XXXII. Gazeta bezpłatna. 

https://allegro.pl/uzytkownik/UMAleksandrow

NASZE AUKCJE WOŚP
znajdziesz pod linkiem:

https://allegro.pl/uzytkownik/UMAleksandrow



2 strona 40 i cztery, Nr 2 (642), 5 lutego 2022 r. 

„40 i cztery” Dwutygodnik Aleksandrowa Łódzkiego. Ukazuje się od 1991 r. Wydawca: Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim. 
Naczelnik Wydziału Informacji i Mediów Agata Kowalska — tel. 42 2700342, 661 688 200, agata.kowalska@aleksandrow-lodzki.pl

Redakcja: Krystyna Buda-Sowa — tel. 42 2700343, Stanisław Sobczak — tel. 42 2700343 redakcja@aleksandrow-lodzki.pl. Skład i łamanie: Dorota Bełdowska-Zemła. 
Adres redakcji: 95-070 Aleksandrów Łódzki, pl. Kościuszki 4. Druk: Seregni Printing Group S.A., ul. Matuszewska 14 hala B3, 03-876 Warszawa, tel. 22 678 80 75. 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania, adiustacji tekstów i zmiany tytułów. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść reklam, komunikatów i ogłoszeń. 
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu edycji ogłoszeń i reklam. Nie zwracamy niezamówionych tekstów i ich nie publikujemy. 

opinie

Od 1 lutego 2022r. zmie-
nia się przewoźnik świadczący 
usługi przewozowe na linii au-
tobusowej kursującej na trasie: 
Aleksandrów Łódzki ul. 1 Maja 

— Wola Grzymkowa — Rąbień 
AB — Krzywiec — Rąbień — An-
toniew — Łódź ul. Wersalska. 
Linię autobusową obsługuje fir-
ma „KASZ-BUS”. 

Rozkład jazdy, obowiązują-
cy od 1 lutego dla tej linii, do-
stępny jest wersji elektronicznej 
na internetowej stronie miasta:  
www.aleksandrow-lodzki.pl.

Nowy przewoźnik obsługujący gminę

Jednak mają mózgi!

No to się zaczęło! PiS-owcy uciekają z to-
nącego okrętu. Wolą ratować własną twarz 
i nazwiska, niż trwać przy prezesie. Widzą, że 
ta PiS-owska łajba nabiera wody i za daleko 
już nie dopłynie. Nie chcą iść na dno razem z — 
coraz bardziej oderwanym od rzeczywistości 
— kapitanem i jego majtkami. I ja im się nie 
dziwię!

Przegrane głosami własnych posłów „lex 
konfident” dobitnie świadczy o tym, że PiS 
się kończy. Najpierw upichcili wyjątkowego 
gniota, który miał być ustawą o zwalczaniu 
pandemii. Ten gniot, nakazujący pracodaw-
com sprawdzać, czy pracownicy się testują, 
a pracownikom donosić na swoich kolegów, 
okazał się czymś tak kuriozalnym, że nawet 
sami PiS-owcy nie chcieli na niego głosować! 
To jest coś niebywałego — sami to wymyśli-
li, a potem wstydzili się podnieść za tym rękę 
w górę!

Poziom żenady w partii rządzącej osiągnął 
już taki poziom, że część posłów PiS nie chce 
firmować własnymi nazwiskami tego całe-
go cyrku. Zdają sobie sprawę, że głosując za 
„pomysłami” prezesa zamkną sobie drogę do 
ewentualnej reelekcji, a przecież wybory już 
niedługo. Posłowie PiS spotykają się w swoich 
okręgach wyborczych z mieszkańcami, który 
coraz częściej mówią im: co wy tam do chole-
ry wyprawiacie! Tysiące ludzi umierają, a wy 
nic z tym nie robicie! Wszystko drożeje, Polski 
Ład okazał się bublem odbierającym ciężko 
pracującym ludziom ich pieniądze, a wy czym 
się zajmujecie?

Zakładając, że posłowie PiS też swój rozum 
mają, wcześniej czy później część z nich musia-
ła się zbuntować. I to właśnie się stało.

Pal licho „lex konfident”. Nikt tego zakal-
ca nie potrzebował i nikt nie będzie już do 
tego wracał. Ale to, co stało się w sejmie, 
jest kamieniem milowym. Po raz pierwszy 
bezwolne dotąd towarzystwo spod znaku 
PiS powiedziało swemu wodzowi dość! Nie 
wystraszyli się wyrzucenia, ani założenia 
Pegasusa w telefonie. Skumali, że jak dalej 
będą posłusznymi maszynkami do głosowa-
nia, pójdą w nieodległej przyszłości w poli-
tyczny niebyt, a część może nawet do pier-
dla. Brawo PiS-owcy, miło się przekonać, że 
macie mózgi i jesteście w stanie ich używać. 
Bo wydawało mi się, że jest inaczej...

Apis

Wszystko za sprawą Polskie-
go Ładu, zwanego przez wielu 
„polskim wałem”. Wymyślone 
przez bandę dyletantów i mier-
not nowe przepisy podatkowe 
sprawiają, że co i rusz Polacy 
łapią się za głowę widząc, ile 
pieniędzy wpłynęło im na kon-
to. Wielu z nas widząc wysokość 
przelewów w zakładów pracy 
wpada we wściekłość, bo są one 
znacznie niższe niż w starym 
roku. 

Mieszkanka Łodzi pracu-
jąca w Aleksandrowie Łódz-
kim na swoje konto otrzymała 
w styczniu 400 złotych mniej, 
niż dotąd. Udała się z tym pro-
blemem do Urzędu Skarbowe-
go podejrzewając, że wynika to 
z wyższych potrąceń podatko-
wych. Zrobiła to tym śmielej, że 
premier Morawiecki zachęcał 
w telewizji, aby wyjaśniać wąt-
pliwości w administracji skarbo-
wej, gdzie wprowadzono nawet 
specjalne popołudniowe dyżury 
urzędników. Łodzianka niczego 
jednak nie wskórała. Pracownik 
skarbówki odesłał ją bezcere-
monialnie do kadr mówiąc, że 
pracodawcy bardzo różnie in-
terpretują obowiązujące od no-
wego roku przepisy i on nie jest 

w stanie wyjaśnić, skąd mogło 
się wziąć zmniejszenie wynagro-
dzenia...

Bardzo wiele osób otrzymało 
styczniowe pensje pomniejszo-
ne o 20-30 proc. To szczególnie 
denerwujące, bo przecież Polski 
Ład miał być batem na zara-
biających krocie, a pracujących 
na etacie za pensje w okolicach 
średniej krajowej miał premio-
wać. Tak miało być, ale stało się 
inaczej. Ludziom zmniejszono 
wynagrodzenia, choć mieścili 
się w pierwszym progu podatko-
wym i nie mieli żadnych innych 
źródeł dochodu. Nikt nie może 
więc być pewny wysokości swo-
jej pensji, tak jak nikt po mie-
siącu obowiązywania Polskiego 
Ładu nie wie, jak rozliczyć się 
pracując na kilku etatach, na 
etacie i umowie cywilno-praw-
nej czy prowadząc działalność 
i dodatkowo mając etat. To 
przypadki wcale nierzadkie, ale 
wciąż budzące ogromne wątpli-
wości księgowych obliczających 
podatek.

Efekt tego całego zamieszania 
jest taki, że nieliczni Polacy zy-
skali po parę złotych, inni nato-
miast stracili finansowo, tracąc 
przy okazji nerwy na próby wy-

jaśnienia czegokolwiek. Wydaje 
się, że generalna zasada przy-
świecająca twórcom Polskiego 
Ładu była taka, aby zabrać jak 
najwięcej osobom przedsię-
biorczym, pracowitym i dobrze 
zarabiającym dzięki swemu 
wykształceniu i zaangażowaniu 
w pracę, a dać trochę najbied-
niejszym... Tym razem jednak 
przeholowali z tym skubaniem 
ludzi zaradnych na konto bier-
nych zawodowo. W styczniu 
zlikwidowało się w Polsce naj-
więcej firm od 20 lat, co może 
świadczyć o tym, że przedsię-
biorcy mają już tego dość. Wolą 
uciec do szarej strefy albo wręcz 
wyjechać z tego dziwnego kra-
ju jak najdalej. Podobnie myśli 
spora część młodzieży, która po 
ukończeniu szkół czy studiów od 
razu planuje opuszczenie tego 
raju na ziemi, jakim jest Polska 
pod rządami PiS.

— Nie będę dłużej robił za fin-
nych — nie ukrywa swych emocji 
hydraulik z Aleksandrowa Ł. — 
Miałem firmę, płaciłem ZUS i po-
datki. Teraz będę świadczył usługi 
na czarno. Nie chciałem tego, ale 
w tym kraju inaczej się nie da. 

Najważniejsze jednak, że rząd 
jest zadowolony. Z billboardów 
porozstawianych w całej Pol-
sce uśmiecha się premier Mo-
rawiecki i pyta z miną dobrego 
wuja: A Ty — ile zyskałeś na Pol-
skim Ładzie... Kpi, czy o drogę 
pyta? (kec)

Polski Ład okrada Polaków
Sprawdź swoja pensję! — woła na pierwszej stronie 
jeden z tabloidów z 1 lutego. Do tego doszło, że trzeba 
pilnować własnych pieniędzy jak przed złodziejem, bo 
ani się obejrzysz a już będziesz oskubany. 
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budżet uchwalony

Sejm, 13 stycznia br., nocą 
w trybie „ekspresowym”, 
przyjął nowelizację Prawa 

oświatowego — Ustawę tzw. „lex 
Czarnek”. Niestety, do odrzuce-
nia ustawy zabrakło 14 głosów. 
Uchwalona przez Sejm ustawa 
zmieniająca Prawo oświatowe 
spotkała się z ogromną krytyką 
i wywołała wiele protestów ponad 
100 organizacji pozarządowych, 
nauczycielskich związków zawo-
dowych, dyrektorów, nauczycie-
li, rodziców, samorządów. 

Przyjęte zmiany burzą dotychcza-
sowy porządek ustrojowy, dotyczący 
kompetencji organów samorządo-
wych prowadzących szkoły i organu 
nadzoru pedagogicznego, jakim jest 
kurator oświaty. Niweczą 30-letni do-
robek demokratycznej szkoły, niszczą 
jej autonomię i służą zastraszeniu dy-
rektorów, rad pedagogicznych i całego 
środowiska oświatowego. 

Forsowanie przez Ministra Eduka-
cji i nauki rozwiązania stanowią próbę 
scentralizowania zarządzania oświatą 
i powrót do rozwiązań, którymi obca 
była idea samorządności i demokra-
tyzacji życia szkoły, a ich wdrażanie 
prowadzi do odebrania organom pro-

wadzącym i kierownictwu szkoły au-
tonomii oraz realnej możliwości wpły-
wu, na jakość pracy szkół i placówek.

Według ustawy wydawanie szko-
łom i placówkom przez pracowników 
kuratorium zalecenia stają się prak-
tycznie nakazem do natychmiasto-
wego wykonania. Jeżeli dyrektor nie 
zrealizuje w wyznaczonym terminie 
zaleceń, a złożone przez niego wyja-
śnienia nie spodobają się kuratorowi, 
dyrektora czeka dymisja bez wypowie-
dzenia. Samorząd będzie zaś musiał 
zastosować się do wniosku kuratora.

Kurator będzie mógł również za-
wiesić dyrektora, jeśli będziemy mieli 
do czynienia — w ocenie kuratora — 
„ze sprawą niecierpiącą zwłoki zwią-
zaną z zagrożeniem bezpieczeństwa 
uczniów w czasie zajęć organizowa-
nych przez szkołę”.

Z godnie z projektem MEiN, dyrek-
tor szkoły będzie miał obowiązek, zanim 
wpuści organizację społeczną realizują-
cą zajęcia dodatkowe na teren szkoły, 

uzyskać pozytywną opinię kuratora, 
z wyjątkiem sześciu organizacji harcer-
skich objętych patronatem prezydenta 
RP. Ograniczona zatem zostanie moż-
liwość rozwijania zajęć dodatkowych 
i wzbogacanie oferty edukacyjnej i wy-
chowawczej. Zmiany oddadzą kurato-
rowi decyzję o tym, jakie zajęcia mogą 
się odbywać na terenie szkoły i jakie 
organizacje mogą je prowadzić. Nadzór 
pedagogiczny (kurator oświaty) otrzy-
ma kompetencje, które bez wątpienia 
odbierają prawo rodziców, nauczycieli 
i dyrektorów szkół w zakresie decydo-
wania o organizacji dodatkowych zajęć 
w szkołach. Ustawa wprowadza również 
bardzo groźną zmianę w ustawie o sys-
temie informacji oświatowej. Zgodnie 
z przyjętym zapisem, raz w kwartale 
Minister Edukacji i Nauki będzie prze-
kazywał do Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych szczegółowe informacje o każ-
dej nauczycielce i nauczycielu, którzy 
przebywają na zwolnieniu lekarskim 
lub urlopie macierzyńskim. Mimo, że są 

to dane wrażliwe, ZUS będzie analizo-
wał każdy przypadek.

Nowelizacja ustawy — Prawo oświa-
towe („lex Czarnek”) trafiła do Senatu 
RP i jest tam procedowana. Środowisko 
oświatowe apeluje o odrzucenie więk-
szości uchwalonych przez Sejm zmian 
w ustawie i liczy na mądrość polityków 
tworzących prawo, by wycofali się z pro-
cedowania zmian, które niszczą auto-
nomię, burząc oświatę i sprawdzone 
w praktyce dobre rozwiązania. Resort 
edukacji powinien skierować swoje dzia-
łania na problemy braku dostatecznego 
wsparcia psychologicznego i pedago-
gicznego dzieci i młodzieży, na zmianach 
w systemie matur, na braki kadrowe 
w placówkach i niskie wynagrodzenia 
nauczycieli. W okresie tak trudnym jak 
pandemia, szkoły potrzebują wsparcia, 
stabilności organizacyjnej, współpracy 
wszystkich instytucji i organizacji spo-
łecznych, aby zapewnić bezpieczeństwo 
dzieciom, wsparcie psychologiczne oraz 
możliwości rozwoju. Zmęczona okre-
sem pandemii edukacja nie potrzebuje 
zmian. My nauczyciele będziemy wyko-
nywać swoja pracę jak najlepiej, nieza-
leżnie od tego, co się stanie w związku 
z kolejną już „reformą” w oświacie. Naj-
ważniejsze jest dla nas dobro dziecka.

Stanisława Raczyńska 

Warto wiedzieć, co to jest 
„lex Czarnek”

Zaczynamy rok planowanym deficy-
tem budżetowym w wysokości 6 mln 
złotych. Dochody to 155 mln złotych, a 
wydatki 161 mln złotych. Reformy po-
datkowe zabrały gminie 31 mln, a ro-
snące koszty utrzymania kolejne milio-
ny. Trudną pozycją są w tym wypadku 
są m.in. szkoły, do których budżet gmi-
ny dołoży w tym roku 11 mln złotych. 
Subwencja pokrywa bowiem tylko 73 
procent wydatków oświatowych. 

Budżet jest niedoszacowany, ale 
trzeba będzie w trakcie roku szu-
kać możliwości, aby to skorygować. 
Jak? Może będą to środki pochodzą-
ce z rozliczenia roku ubiegłego, może 
środki zewnętrzne, o które będziemy 
we wszystkich możliwych przypad-
kach aplikować. 

Mimo trudności ze zbilansowaniem 
budżetu planujemy inwestycje na 17, 
5 mln złotych. Część z tej kwoty, to 
inwestycje ubiegłoroczne, których nie 
udało się zrealizować bądź rozliczyć z 
różnych przyczyn w 2021 roku. Są też 
nowe plany.

Tegoroczne wydatki na drogi to 
przede wszystkim budowa ronda na 
skrzyżowaniu ulic Konstantynowskiej 
i Pabianickiej, która pochłonie 4 i pół 
miliona złotych. 281 tysięcy złotych 
gmina wyda na modernizację chodni-
ków, 512 tysięcy ma kosztować budo-
wa ulicy Bocznej w Rąbieniu. W tym 
roku rozpocznie się też pierwszy etap 
budowy ścieżek rowerowych. Gmi-

na chce wydać na ten cel 400 tysięcy 
złotych. Nową nawierzchnię zyska ko-
lejny odcinek ulicy Pabianickiej oraz 
ulica Słowackiego w Aleksandrowie. 

Na modernizację budynków ko-
munalnych przewidziano 200 tysięcy 
złotych. Ochotnicze Straże Pożarne 
też mogą liczyć na pomoc finansową. 
Gmina chce dołożyć 20 tysięcy złotych 
dla OSP Jastrzębie Górne na zakup 
auta pożarniczego i 150 tysięcy złotych 
przekazać OSP Aleksandrow w ramach 
programu Strażacka Fura na zakup no-
wego wyposażenia wozu gaśniczego. 

2 mln 270 tysięcy złotych koszto-
wać będzie modernizacja stadionu 
lekkoatletycznego przy Sportowej 
Szkole Podstawowej nr 3. 

 Ponad 3 mln złotych gmina prze-
znaczy na budowę kanalizacji sanitar-
nej dla mających już wkrótce powstać 
bloków komunalnych przy ulicy So-
bieskiego. Na wodę z kranów mogą 
liczyć w tym roku mieszkańcy Karole-
wa, bo we wsi pojawi się wreszcie wo-
dociąg. Gmina przeznacza na ten cel 
milion złotych.

2 mln złotych zapisano na wymianę 
starych pieców, program który w gmi-
nie cieszy się olbrzymią popularnością. 

W tym roku wybudowany zostanie 
monitoring na terenie Torfowiska Rą-
bień, powstanie scena plenerowa przy 
bibliotece, rozpocznie i zakończy dru-
gi etap budowy parku trampolin przy 
ul. Parkowej i rozpocznie budowa 

strefy rekreacyjno-wypoczynkowej na 
terenie MOSiR. 

Inwestycji sporo, ale tegoroczne 
wydatki mogą przekroczyć spodzie-
wany pułap. Rosnące ceny energii i 
gazu już to pokazują. 

— Nie wiemy co nas czeka w trakcie 
roku. Jest nieprzewidywalny. Polski 
Ład zmienił sposób transferu pieniędzy 
z jednej grupy, tej lepiej sobie radzącej, 
która faktycznie tworzy dochód naro-
dowy —  do drugiej, tej biedniejszej. 
Zabrał dochody samorządom i z tych 
dochodów finansuje program. Ubyt-
ków, o których wyżej. nie zrekompen-
sowano mimo, że odpowiednie przepi-
sy zobowiązują do tego rządzących. A 
jakie jeszcze będą pomysły, których ob-

serwując to co się dzisiaj w kraju dzieje 
bardzo się boimy — tego nie jesteśmy 
w stanie dzisiaj przewidzieć — mówi 
Grzegorz Siech skarbnik miasta. 

Dla zbilansowania swoich możli-
wości finansowych Gmina zaplano-
wała nowy tytuł dłużny czyli wypusz-
czenie kolejnych obligacji. Tym razem 
na kwotę 14 mln złotych. Zadłużenie 
na koniec roku budżetowego nie prze-
kroczy jednak 36 procent i nadal jest 
to bezpieczny poziom. Wieloletnia 
Prognoza Finansowa Gminy na lata 
2022-2029 potwierdza ten fakt po-
przez pozytywne kształtowanie się 
wskaźnika obsługi zadłużenia wyni-
kającego z art. 243 ustawy o finansach 
publicznych. (kbs)

Budżet pod ścianą

Radni uchwalili budżet na 2022 rok. Najtrudniejszy od 20 lat, ciężki do zbilansowania. Na starcie zabrakło w nim 31 mln 
złotych po reformach podatkowych obecnego rządu. Tak wpłynęło na wszystkie samorządy obniżenie podatku dochodowego 
od osób fizycznych, w którym gminy mają swój udział. To jeszcze nie katastrofa samorządowych finansów, ale coraz bardziej 
zbliżamy się do niebezpiecznej granicy.
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aktualności

— Bardzo dziękuję za pamięć 
o moim mężu i mam nadzieję, że dość 
szybko szkoła doczeka się kolejnych 
olimpijczyków, którzy pojawią się 
obok Andrzeja i Tomasza. Dla mojej 
rodziny to jest wyjątkowa chwila — 
powiedziała Małgorzata Grabarczyk, 
żona Andrzeja Grabarczyka.

Andrzej Grabarczyk był na dwóch 
olimpiadach w Seulu 1988 i Barcelo-
nie 1992. W trójskoku osiągnął naj-
dłuższy skok na odległość 17 m, w sko-
ku w dal zaliczył najlepszy wynik 7,65 
m. Od niedawna placówka organizuje 
memoriał im. Andrzeja Grabarczyka. 

Tomasz Ścigaczewski również był 
na dwóch olimpiadach w Sydney 
2000 i Atenach 2004. Niestety, nie 
mógł przybyć na uroczystość odsło-
nięcia muralu. Reprezentowali go 
mama Halina i tata Janusz. 

— Chcieliśmy wspólnie bardzo po-
dziękować za to wyróżnienie. Tomasz 
za naszym pośrednictwem przekazał 
podziękowania i bardzo liczy, że na-
stępni zawodnicy znajdą się na tym 
muralu — powiedziała Halina Ściga-
czewska, była nauczycielka wf w Spor-
towej Szkole Podstawowej nr 3 w Alek-
sandrowie oraz była lekkoatletka. 

Tomasz Ścigaczewski jest srebr-
nym i brązowym medalistą halo-
wych mistrzostw Europy. Swój re-
kord życiowy na 110 m przez płotki 
ustanowił w 1999 roku w Oslo. 
Trenerem Tomasza i Andrzeja byli 
szkoleniowcy, którzy nadal pracują-
cą w MKS Aleksandrów. 

— Wierzę, że w przyszłości będzie-
my mieć kolejnych olimpijczyków. Wa-
runki stworzone w Aleksandrowie dają 
duże możliwości — powiedział Leszek 
Lipiński, trener MKS Aleksandrów.

— Zawodnik musi mieć talent, sys-
tematycznie pracować i współpraco-

wać z trenerem. Równie ważne jest 
zdrowie. Cieszę się, że mogłem współ-
pracować z Andrzejem i Tomaszem. 
Miło wraca się do wspomnień 

— Leszek jest ostoją Aleksandrowa, 
stworzył piękną historię tego miasta 
i tej szkoły. Mistrz w wychowywaniu 
zawodników i trenerów. Ja też mia-
łem okazję współpracować z Tom-
kiem. Przygotowywałem go do igrzysk 
olimpijskich. Mam miłe wspomnienia 
— dodaje Kazimierz Tomczyk, trener 
MKS Aleksandrów. 

Absolwentem placówki jest obec-
ny burmistrz, który jest medalistą mi-
strzostw Polski juniorów. Miło wspo-
mina młodość, miał również okazję 
trenować z Andrzejem Grabarczykiem 
oraz przyglądać się karierze Tomasza 

Ścigaczewskiego. Również był na uroczy-
stości odsłonięcia sylwetek sportowców.

— Takie chwile, pełne prawdzi-
wych łez wzruszenia, będą nam 

towarzyszyć już zawsze. Od dziś 
uczniowie szkoły w drodze na halę 
mogą podziwiać dwóch olimpij-
czyków i absolwentów placówki, 
którzy pozostaną na zawsze wizy-
tówką sportowej Trójki. Z niecier-
pliwością czekamy na kolejnych 
olimpijczyków — zakończył Jacek 
Lipiński, burmistrz Aleksandrowa 
Łódzkiego.

— Moim zdaniem nasza szkoła to 
kuźnia talentów. Staramy się przygo-
tować jak najlepsze warunki do nauki 
i treningów. Nie boję się tego powie-
dzieć, że to jest najlepsza sportowa 

szkoła podstawowa w Polsce — z opty-
mistycznym akcentem zakończył Piotr 
Adamczewski, dyrektor placówki. 
(Michał Kiński).

— My nie pytamy, ale często 
w rozmowie petenci opowiadają, 
iż przyczyną zgonu był właśnie 
Covid. To do nas przychodzą za-
płakani i bezsilni. Zdarzają się 
również sytuacje, kiedy w miesią-
cu pojawiają się te same twarze, bo 
ponowny zgon miał miejsce w ob-
rębie najbliższej rodziny — mówi 
Edyta Piotrowska kierownik USC. 

Jak wynika ze statystyk 
w ubiegłym roku zmarło 401 
osób. To podobnie jak w 2020. 
Analizując statystyki sprzed 
pandemii w Wydziale Spraw 

Obywatelskich, wówczas umie-
rało o 100 osób mniej. 

Nieustający ruch od dwóch lat 
mają również zakłady pogrzebo-
we. Jak mówią ich właściciele 
— pracują od rana do wieczora, 
a na pogrzeb w Aleksandrowie 
Łódzkim czeka się ponad ty-
dzień. Aleksandrów Ł. nie jest 
wyspą, a nasze dane wpisują się 
w te krajowe, z których wynika, 
że w Polsce przekroczyliśmy już 
100 tys. zgonów spowodowa-
nych trwającą od dwóch lat pan-
demią koronawirusa. 

Ujemny przyrost naturalny 
nikogo nie dziwi. W naszej gmi-
nie od wielu już lat kształtuje się 
na podobnym poziomie. Rocz-
nie rodzi się około 300 nowych 
mieszkańców. W ubiegłym roku 
było ich o 30 mniej niż w 2020 
roku. Wśród aleksandrowskich 
dzieci urodzonych w ubiegłym 
roku jest kilkoro, które przyszły 
na świat, ponieważ ich rodzice 
mogli skorzystać z samorządo-
wego programu dotującego za-
płodnienie pozaustrojowe, czyli 
metody in vitro. 

Główny Urząd Statystycz-
ny potwierdza pogłębianie się 
ujemnego przyrostu natural-
nego, zwłaszcza teraz w obliczu 
pandemii. W ubiegłym roku 
ludność Polski zmniejszyła się 
o 200 tys. obywateli. Jest nas 
obecnie 38 mln 151 tys. (ak)

Grabarczyk i Ścigaczewski w sportowej „Trójce”
Wybitni absolwenci będą codzienną inspiracją dla młodych adeptów lekkoatletyki. 

W Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 odsłonięto mural 
prezentujący dwóch wybitnych absolwentów placówki, którzy 
uczestniczyli w igrzyskach olimpijskich. Prezentowane na nim 
są sylwetki Andrzeja Grabarczyka i Tomasza Ścigaczewskiego. 
To było wyjątkowa chwila zwłaszcza dla trenerów zawodników 
i najbliższej rodziny. 

Pandemia także w Aleksandrowie zebrała żniwo
W ubiegłym roku zmarło w mieście i gminie o 100 osób 
więcej niż w latach sprzed pandemii. Nie ma dnia, by 
pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego nie wystawili 
aktu zgonu. Na uwagę zasługuje również wiek osób 
zmarłych. To coraz częściej ludzie młodzi — czterdzieści, 
pięćdziesiąt plus.

Dla rodzin olimpiczyków to była niezwykła chwila…

Przepisy ustawy, tzw. 
Polski Ład wprowadzi-
ły zmiany w zasadach 
ustalania podstawy 
wymiaru oraz wysoko-
ści należnej składki na 
ubezpieczenie zdro-
wotne. Przedsiębiorcy 
muszą ją obliczać od 
przychodu lub dochodu 
w zależności od przy-
jętej formy opodatko-
wania. Forma opodat-
kowania ma wpływ na 
zasady ustalania pod-
stawy wymiaru składek. 
Zmiany te obowiązują 
przy ustalaniu podsta-
wy wymiaru i wysokości 
składki zdrowotnej na-

leżnej za okres od stycz-
nia 2022 r.

Kalkulator pomoże 
ustalić podstawę wy-
miaru i obliczyć kwotę 
składki należnej za dany 
miesiąc. Skorzystanie 
z niego jest bardzo pro-
ste. Wystarczy wprowa-
dzić kilka kluczowych 
danych np. okres roz-
liczeniowy, formę opo-
datkowania, kwotę do-
chodu lub przychodu.

Kalkulator jest udo-
stępniony na stronie in-
ternetowej www.zus.pl. 
Docelowo będzie także 
udostępniony w progra-
mach: Płatnik i ePłatnik. 

Kalkulator pomoże 
przedsiębiorcom obliczyć 
składkę zdrowotną 
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W przypadku komposto-
wania bioodpadów stano-
wiących odpady komunalne 
w kompostowniku przydomo-
wym przez właścicieli budyn-
ków jednorodzinnych, mogą 
oni skorzystać ze zwolnienia 
z części opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunal-
nymi. Wysokość zwolnienia 
wynosi 4 zł miesięcznie od 
osoby. 

— Chęć skorzystania z po-
wyższego zwolnienia należy 
zgłosić do Urzędu Miejskiego 

w Aleksandrowie Łódzkim, 
poprzez złożenie nowej de-
klaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Od właścicieli 
objętych ulgą za kompostowa-
nie bioodpadów nie będą od-
bierane odpady kuchenne, tra-
wa, liście, gałęzie itp. — mówi 
Anna Kowalczyk, kierownik 
referatu. — Jednocześnie 
przypominamy wszystkim 
właścicielom nieruchomości, 
że wszelkie zmiany związane 
z liczbą osób zamieszkałych 

w obrębie nieruchomości np.: 
z przeprowadzką osób, na-
rodzinami dzieci, zgonami 
osób, itp. mające wpływ na 
wysokość opłaty, należy zgła-
szać w terminie do 10 dnia 
miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nastąpiła 
zmiana. Opłatę za gospoda-
rowanie odpadami komunal-
nymi w zmienionej wysokości 
uiszcza się za miesiąc, w któ-
rym nastąpiła zmiana.

Właściciele nieruchomości 
jednorodzinnych, zarządcy 

i administratorzy budynków 
oraz inne osoby posiadające 
nieruchomość w użytkowaniu 
zobowiązani są do uiszczania 

opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi bez 
wezwania co miesiąc, w ter-
minie do 15 dnia każdego 
miesiąca.

Właściciele nieruchomości 
wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe 
obowiązani są uiszczać na 
rzecz gminy opłatę za gospo-
darowania odpadami komu-
nalnymi stanowiącą ryczałt za 
rok. Opłata naliczana jest na 
podstawie deklaracji złożonej 
wyłącznie na wzorze uchwa-

lonym przez Radę Miejską 
w Aleksandrowie Łódzkim. 

Roczna ryczałtowa stawka 
opłaty za odbiór i zagospo-

darowanie odpadów komu-
nalnych w sposób selektywny 
wynosi 181,90 zł. W przypad-
ku nie wypełniania obowiąz-
ku segregacji odpadów rocz-
na ryczałtowa stawka opłaty j 
wynosi 363,80 zł.

Co ważne, ryczałtową opła-
tę za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi od domku 
letniskowego lub innej nieru-
chomości wykorzystywanej 
na cele rekreacyjno-wypo-
czynkowe, uiszcza się w pełnej 
wysokości, niezależnie od ilo-

ści osób i okresu korzystania 
z nieruchomości. Opłata płat-
na jest „z góry”, w terminie do 
15 lipca danego roku. (ugi)

Prace podzielono na dwa eta-
py, pierwszy już się zaczął. Trwa 
usuwanie starych ławek i urzą-
dzeń z placu zabaw a właściwie 
tego, co po nich zostało. W tej 
części prac przebudowane zosta-
ją alejki, które wyłożone zostaną 
kostką. Zamontowane zostaną 
nowe ławki i kosze. Do tego no-
woczesne latarnie oświetlą naj-
ciemniejszy zaułek. 

— Miejmy nadzieję, że o stan 
parku zadbamy wszyscy. Po re-
witalizacji będzie tam naprawdę 
ładnie a miejsce znów zapełni 
się rodzinami z dziećmi. Nie ma 
co ukrywać, że dotychczas było 
to miejsce dla amatorów tanich 
trunków. Każdego dnia pracow-
nicy gospodarczy zbierali rozrzu-
cone butelki po alkoholu — mówi 
Krystyna Karasiak, nadzorująca 
przebieg prac budowlanych. 

Zgodnie z harmonogramem, 
wczesną wiosnę powitamy już 
w nowych okolicznościach przy-
rody. Koszt tego etapu to 215 tys. 
zł. Środki w całości pochodzą 
z aleksandrowskiego budżetu, 
a dokładniej z budżetu obywa-
telskiego, bo to ten projekt prze-
szedł w poprzedniej edycji ABO. 

— Mieszkam obok i wiem, jak 
rozpoczęcie prac było wyczeki-
wane przez okolicznych miesz-
kańców. Teraz, kiedy widać już 
koparki, wszyscy nie możemy się 

doczekać — mówi Ilona Zinser, 
radna powiatowa. 

Docelowo miejsce to nazwane 
ma zostać parkiem trampolin. 
W drugim etapie rewitalizacji 
zamontowane zostaną specjalne 

trompoliny oraz będą wykonane 
nowe nasadzenia. Koszt mały nie 
będzie, bo to kolejne 200 tys. zł, 
dlatego właśnie władze gminy 
podjęły decyzję o podzieleniu 
tego przedsięwzięcia na dwie 
części. 

Park przed wojną należał do 
stowarzyszenia Polihymnia. To tu 
mieściło się główne centrum roz-
rywki ówczesnego Aleksandrowa. 
Młodym będzie trudno uwierzyć, 

że w tym właśnie miejscu znaj-
dował się staw ze źródełkiem, po 
którym można było pływać łód-
kami. Te czasy nie wrócą, ale już 
wkrótce do tej części miasta po-
wróci życie. (ak) 

Stawka na tym samym poziomie
Ważne! Informacje na temat opłat za wywóz odpadów komunalnych

Dobra informacja na początek roku: stawka za 
wywóz odpadów komunalnych dla nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy, w 2022 roku 
nie ulega zmianie. Opłata wynosi 32,50 zł od 
osoby za miesiąc. Jeżeli właściciel nieruchomości 
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny, wówczas 
„z urzędu” ustala się stawkę opłaty podwyższonej 
w wysokości 65 zł od osoby.

Należności dotyczące opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, należy wpłacać w kasie 
Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim lub 
na wyodrębniony rachunek bankowy nr: 84 8780 
0007 0000 0231 1002 0212.

Park przy Parkowej
Trwają prace przy rewitalizacji parku przy ulicy 
Parkowej. Przez wiele lat skwer na skrzyżowaniu ulic: 
Zielonej, Poniatowskiego i Parkowej był zapomniany 
i zdewastowany. W końcu doczeka się przemiany i miejmy 
nadzieję, że znów zacznie tętnić życiem.

W 2020 roku wykonano nową nawierzchnię asfaltową na uli-
cy Parkowej oraz wymieniono chodnik. To kolejne 400 tys. 
zł, jakie zainwestowano, by zmienić wygląd tej części miasta.

Sytuacja epidemiologiczna wymusiła taką de-
cyzję na aleksandrowskim magistracie. Na razie 
Urząd jest zamknięty do 11 lutego, ale nie można 
wykluczyć, że „zamknięcie” będzie przedłużo-

ne. Taka sytuacja nie jest pożądana ani wygod-
na — dla żadnej ze stron. Klienci denerwują się, 
bo nie mogą „z marszu” załatwić swoich spraw, 
urzędnicy też mają utrudnienia w pracy, bo część 
z nich pracuje zdalnie. Z tego powodu wszelkie 
sprawy mogą być załatwiane tylko drogą telefo-
niczną, elektroniczną lub pocztową. 

Są jednak sprawy pilne czy takie, które trze-
ba faktycznie załatwić osobiście. W takiej sytu-
acji będzie można spotkać się z urzędnikiem po 
wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. 
Wszystkie numery telefonów są dostępne na 
stronie UM (w zakładce BIP), a te najważniejsze 
— znajdują się również przy głównych wejściach 
do urzędu, z których zwykle korzystają Klienci. 

Podania można wrzucać do urny wystawionej 
tuż przy wejściu do urzędu od ulicy 11 Listopa-
da 3 (wejście do Urzędu Stanu Cywilnego). (bez) 

Urząd zamknięty 
dla Klientów
Z powodu lawinowego wzrostu zakażeń 
wirusem Covid-19, zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2021 r., 
Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim jest 
zamknięty dla Klientów do 11 lutego. 

Do urny nie wrzucamy: pism 
dotyczących dowodów osobistych, 
ewidencji ludności, USC czy wniosków 
dot. działalności gospodarczej. 
W tym przypadku konieczny jest 
kontakt telefoniczny z odpowiednim 
urzędnikiem (numery telefonów 
znajdują się przy wejściach do UM). 
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Aleksandrowskie chóry: Towarzystwo Śpiewacze 
LUTNIA i Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława 
Moniuszki wspólnie z Parafią Świętych Archanio-
łów Rafała i Michała w Aleksandrowie Łódzkim 
zorganizowały koncert kolęd i pastorałek „Witaj 
gwiazdo złota”, który odbył się w niedzielę 30 stycz-
nia w kościele Archaniołów. W koncercie ostatecz-
nie (nie wszystkie chóry dotarły) udział wzięły trzy 
chóry: Chór SPERANZA z Kutna, Towarzystwo 
Śpiewacze LUTNIA z Aleksandrowa Łódzkiego, 
Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki 
w Aleksandrowie Łódzkim oraz Orkiestra Dęta OSP 
w Aleksandrowie Łódzkim. Na koncert przybyła, 
mimo fatalnej pogody, duża grupa melomanów mu-
zyki chóralnej. Każdy z chórów zaprezentował po 
cztery utwory, natomiast Orkiestra OSP wykonała 
ich osiem. Dla uczestników organizatorzy przygo-
towali pamiątkowe dyplomy, specjalne kalendarze 
oraz anioły. Na koniec uczestników zaproszono do 
siedziby „Moniuszkowców” na poczęstunek, które-
go sponsorem był m.in. ksiądz proboszcz Gabriel 
Kołodziej. (S.S., zdjęcia: Renata Banacka-Walczak)

Koncert chórów 
i orkiestry

Pod koniec stycznia (do-
kładnie 25 dnia nowego roku), 
w zgierskiej bibliotece odbył się 
wernisaż prac dwóch aleksan-
drowianek: Izabeli Degórskiej 
i Iwony Czaszki oraz zgierzan-
ki — Anny Natalii Gawrysiak. 
Artystki zaprezentowały część 
swojego dorobku: obrazy, cera-
mikę (w tym ceramiczną biżu-
terię), witraże. Wszyscy obecni 
podczas wernisażu nie szczędzili 
słów uznania i podziwu. 

Obecny na wernisażu bur-
mistrz Jacek Lipiński także nie 
krył zachwytu: — Aleksandrowski 
samorząd niejedno ma imię, ale 
rozmiar artystycznego talentu na-
szych pracowników samorządo-

wych Izabeli Degórskiej i Iwony 
Czaszki, przeszedł nasze najśmiel-
sze wyobrażenia! Dziękujemy za 
cudowny wieczór, pełen estetycz-
nych i duchowych przeżyć!

Wystawę prac trzech artystek 
można oglądać w zgierskiej Bi-
bliotece Głównej przy ul. Łódz-
kiej 5 do 25 lutego. Prace można 
zakupić. Z nieoficjalnych źródeł 
wiemy, że wystawa ma szansę 
zagościć także w Aleksandrowie 
Łódzkim. (bez) 

„Poza słowami” 
Wernisaż wystawy trzech artystek. 

Artystyczne pasje nieobce są także pracownikom 
samorządowym, o czym mogliśmy się przekonać niejeden 
raz. O talentach Izabeli Degórskiej i Iwony Czaszki nie 
wszyscy słyszeli, niebawem jednak może to się zmienić. 

Udany koncert „Witaj gwiazdo złota”… Wystawę zdominowały obrazy, ceramika i witraże. 

— To co dla nas jest całkiem na-
turalne, dla innych jest wyjątkowe 
i ponadprzeciętne, stąd taki medialny 
rozgłos — śmieje się Katarzyna Rezler 
pełnomocnik burmistrza ds. zwierząt. 
— Mieszkańcy już przyzwyczaili się 
do czworonogów w urzędzie i w pod-
ległych jednostkach. W prozwierzęcej 
gminie psiak pod biurkiem nikogo nie 
dziwi — dodaje Rezler. 

Jednak nie tak do końca „nie dzi-
wi”. Zdziwiły się redakcje mediów 
regionalnych i ogólnopolskich. Pod 
koniec ubiegłego roku o Aleksandro-
wie Łódzkim mówiono w całym kra-
ju. I to właśnie widzowie porannego 
programu „Dzień dobry TVN” wybrali 
materiał o Aleksandrowie Łódzkim 

do nagrody, ponieważ uznali, że proz-
wierzęce działania miasta zasłużyły na 
wyróżnienie miesiąca. 

— Mieliśmy zatem swoje 5 minut. 
Tyle, że te 5 minut w Aleksandrowie 
Łódzkim trwa ponad 5 lat — mówi 
burmistrz Jacek Lipiński. — Program 
zapobiegania bezdomności zwierząt 
to proces i kilkadziesiąt podjętych ini-
cjatyw. Jest okazja, by przypomnieć, 
jak w 2015 roku chcieliśmy wybudo-
wać schronisko dla prawie 200 na-
szych bezpańskich czworonogów. Po-
mysł mieszkańcom się nie spodobał, 
więc od niego odeszliśmy.

Schroniska nie wybudowano, ale 
wdrożono program przeciwdziałaniu 
bezdomności i tak dziś mamy 2700 

wykastrowanych i wysterylizowa-
nych zwierzaków, do tego 5200 
zaczipowanych czworonogów. 
A teraz najważniejsze: ani jed-
nego aleksandrowskiego psiaka 
w schronisku. 

Tak to się robi w Aleksandrowie 
Łódzkim. (ak)

Pozytywka za pozytywne działania
Telewidzowie „Dzień dobry TVN” docenili aleksandrowskich urzędników. 

W poniedziałkowy poranek burmistrz Jacek Lipiński z rąk 
reportera stacji TVN Roberta Stockingera otrzymał wyjątkową 
nagrodę — „Pozytywkę Dzień Dobry TVN”. To wyróżnienie, 
przyznawane ludziom, których pasja, energia i pozytywne 
działanie zaraża innych i motywuje do zmian. Takimi właśnie 
osobami są pracownicy Urzędu Miejskiego. Ponad połowa 
urzędników posiada w swoich domach zwierzaki ze schroniska 
lub z gminnego okna życia.
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budżet uchwalony

Drastyczne podwyżki cen gazu i ra-
chunki większe o kilkaset procent, to 
rzeczywistość, z jaką obudziliśmy się 
w 2022 r. Rząd jak zwykle nie prze-
widział skutków dla wszystkich od-
biorców. Początkowo objęto ochroną 
głównie gospodarstwa domowe, oka-
zało się jednak, że podwyżki dotknę-
ły wielu instytucji. Zrodziła się ko-
nieczność objęcia ochroną znacznie 
większej grupy podmiotów i doprecy-
zowania zapisów. Stąd ustawa o szcze-
gólnych rozwiązaniach służących 
ochronie odbiorców paliw gazowych 
w związku z sytuacją na rynku gazu. 
W senacie opozycja zaproponowała 
szereg poprawek rozszerzające grono 
uprawnionych do korzystania z cen 
gazu regulowanych taryfami, m.in. 
o mikro-, małe i średnie przedsiębior-
stwa. Ochrona tych podmiotów jest 
szczególnie istotne ze względu na to, 
że większość tych podmiotów działa 
w sferze usług, a wszelkie podwyżki są 
przenoszone bezpośrednio na klien-
tów. Drastyczne podwyżki cen gazu 
w niektórych branżach wręcz stawiają 
pod znakiem zapytania opłacalność 
tych przedsięwzięć. A to często pie-
karnie, cukiernie, pizzerie i restau-

racje, które już i tak były osłabione 
lockdownem. Obecna podwyżka za 
gaz o kilkaset procent i prąd może być 
gwoździem do trumny dla wielu z tych 
przedsiębiorstw, a skutki odczujemy 
wszyscy. 

Wysokie ceny gazu będą miały rów-
nież wpływ na ochronę środowiska. 
Dotychczas dużą popularnością cie-
szyły się dopłaty do wymiany „kopciu-
chów”, w naszej gminie wydano na ten 

cel w ubiegłym roku 2,5 mln zł. Jed-
nak teraz w wielu miastach obserwuje 
się wyhamowanie tego procesu.

Sejm odrzucił najważniejsze zmia-
ny, zaproponowane przez Senat do 
ustawy o ochronie odbiorców gazu, 

w tym ochronę dzięki regulowanym 
taryfą, m.in. mikro-, małych i śred-
nich przedsiębiorstw. Posłowie przy-
jęli jedynie poprawki legislacyjno-re-
dakcyjne. 

Decyzję Sejmu skrytykował lider 
PO Donald Tusk: — Nie będzie ciepłej 
wody w kranie. PiS odrzucił popraw-
ki Senatu, które miały chronić małe 
i średnie przedsiębiorstwa przed dra-
stycznymi podwyżkami cen gazu. 

Wspólnoty mieszkaniowe i spół-
dzielnie automatycznie zostaną ob-
jęte taryfami. Zarządcy mają składać 
oświadczenia, w których deklarują, 
jaką część kupowanego przez nich 
gazu trafia na cele inne niż mieszka-
niowe. Część ta będzie wyłączona z ta-
ryfowania.

Głosowano też nad poprawkami 
Senatu do ustawy czasowo obniżają-
cej VAT: do zera na żywność, nawozy 
i gaz; do 5 proc. na ciepło oraz do 8 
proc. na paliwa. Obniżone stawki po-
datku od towarów i usług mają obo-
wiązywać od 1 lutego do 31 lipca 2022 
r. Podczas głosowania posłowie od-
rzucili wszystkie poprawki bezwzględ-
ną większością głosów. Te obniżone 
czasowo stawki VAT, na chwilę mogą 
poprawić sytuację, jednak ich odmro-
żenie w sierpniu, może być ponow-
nym silnym impulsem inflacyjnym 
i przedłużyć czas wychodzenia z wyso-
kiej inflacji. (S.S.)

W piątek 14 stycznia doszło 
do długo wyczekiwanego spo-
tkania władz gminy z dyrek-
cją łódzkiego oddziału PGE. 
I wreszcie pojawiły się kon-
krety.

— W latach 2022-2026 PGE 
zainwestuje w modernizację 
sieci energetycznej na terenie 
naszej gminy około 7 mln zło-
tych — mówi Leszek Filipiak 
wiceburmistrz Aleksandro-
wa Łódzkiego. — Sieć ener-
getyczna w całej Polsce w 80 
proc. procentach to sieć napo-
wietrzna, narażona na czynni-
ki atmosferyczne. PGE chce je 
przebudowywać i zamieniać na 
izolowane lub kablowe. Doty-
czy to również naszej gminy. 

Przebudowa linii i stacji 
napowietrznych na liniowe 
zaplanowana jest w pierw-
szej kolejności w Krzywcu 
i w Aleksandrowie Łódzkim 
przy ul. Poselskiej i Róża-
nej, podobnie jak przebudo-
wa stacji słupowej w Rąbie-

niu i przy ul. Daszyńskiego 
w Aleksandrowie Ł.

Bezpieczeństwo ener-
getyczne gminy wzmocni 
domknięcie od stronnych 
zachodniej tzw. ringu ener-
getycznego. Obecnie Alek-
sandrów Ł. jest zasilany tylko 
jedną linią od strony Zgierza. 
W momencie, kiedy linia zo-
staje uszkodzona, nie ma skąd 
awaryjnie dostarczać prądu. 
Kiedy będą dwie linie, takie-
go niebezpieczeństwa już nie 
będzie. PGE przygotowuje się 
do poprowadzenia drugiej li-
nii zasilania naszej gminy — 
od strony Konstantynowa. 

Podczas spotkania z przed-
stawicielami PGE Oddział 
Łódź poruszona została kwe-
stia pilnej i regularnej konser-
wacji linii napowietrznej na 
odcinku Aleksandrów-Pod-
dębice. Dochodzi tam bardzo 
często do przerw w dostawie 
prądu z powodu wrastających 
w linię energetyczną drzew 

i gałęzi. Zakład energetyczny 
przeprowadzi ją przy ścisłej 
współpracy z gminą. 

— Mamy dość duże kłopoty 
z wchodzeniem na prywatny 
teren, by podciąć gałęzie wcho-
dzące w linię. Gmina zobowią-
zała się w tym pomóc, a więc 
ustalać właściciela posesji czy 
pośredniczyć w informowaniu 
o takich pracach — mówi Ali-
cja Chwiejczyk koordynator ds. 
komunikacji PGE Łódź.  

Inwestycje, omawiane 
podczas spotkania władz gmi-

ny z przedstawicielami PGE, 
zaplanowane zostały na kilka 
najbliższych lat, więc realizo-
wane będą etapami. 

W razie dużej awarii jest 
wreszcie bezpośredni kon-
takt z dyspozytorami PGE, 
został bowiem uruchomio-
ny specjalny numer telefonu 
dla wszystkich samorządów. 
Aleksandrowski samorząd 
również będzie mógł kontak-
tować się z zakładem ener-
getycznym poza wiecznie 
zablokowanym numerem 

alarmowym i bezpośrednio 
dowiadywać o przyczynach 
awarii i czasie jej usunięcia. 

Pokłosiem spotkania bę-
dzie też ściślejsza współ-
praca naszego samorzą-
du z PGE. Raz w miesiącu 
planowane są spotkania 
z przedstawicielami zakładu 
energetycznego odpowiada-
jącymi za „nasz” teren. Pod-
czas tych spotkań na bieżą-
co omawiane będą aktualne 
potrzeby i planowane prace 
modernizacyjne. (kbs)

Kłopoty z prądem? Za 4 lata będzie lepiej
Częste awarie prądu były tematem niejednej naszej 
publikacji i komentarzy w sieci. Większy wiatr, 
deszcz, śnieg, większy pobór prądu i ciemno robi 
się w połowie gminy. Były obietnice i spotkania 
z mieszkańcami. Wreszcie są konkrety i nadzieja, ze 
coś wkrótce się zmieni. 

Ceny gazu destabilizują rynek. 

Nie będzie ciepłej wody w kranie
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Nad ranem, kiedy scena, na której miała wystąpić Natalia Szroeder, była już 
prawie gotowa, wiatr przybrał na sile. Ciężkie stalowe elementy trzeba było do-
datkowo zakotwiczyć, po podrywały je podmuchy. 

— Pracownicy ekipy montującej scenę i oświetlenie z coraz większym niepo-
kojem obserwowali zmieniającą się pogodę — mówi Tomasz Barszcz, naczelnik 
wydziału promocji UM, odpowiedzialnego za organizację WOŚP w Aleksandro-
wie Łódzkim. — Wiatr coraz bardziej napierał, podmuchy były coraz bardziej 
gwałtowne, a my w końcu zdaliśmy sobie sprawę, że lepiej nie będzie. Trzeba 
było podjąć niełatwą decyzję i zrezygnować ze sceny i koncertów w tym dniu. 
Musiały tu przeważyć względy bezpieczeństwa. Przyznam się, że po raz pierwszy 
w mojej karierze zdarzyło się tak, że odwoływaliśmy koncert w dniu, kiedy miał 
się odbyć — wzdycha T. Barszcz. 

Scenę trzeba było zamknąć i szybko ogłosić, że koncertów nie będzie. Orga-
nizatorzy — także ze względów bezpieczeństwa — odwołali biegi, które miały się 
odbyć tego dnia. Skończyło się na wydawaniu pakietów startowych, a każdy kto 
zapisał się na bieg, może do końca lutego pobiec (lub przejść z kijkami) odpo-
wiedni dystans i przesłać swoje zdjęcie z trasy (lub zrzut z ekranu np. smartwat-
cha) do organizatorów.  

Wiejący huraganowy wiatr pokrzyżował także nieco plany związane z ple-
nerowymi kawiarenkami Aleksandrowskiego Forum Społecznego, 
które miały być rozstawione w różnych punktach miasta — żaden namiot nie 
wytrzymałby naporu wiatru. Jednak i tu podjęto szybką akcję, do której włączyli 
się niezawodni strażacy-ochotnicy, pomagając w dystrybucji pysznych do-
mowych wypieków, których aleksandrowianie przygotowali kilkaset! Za wrzut-
kę do puszki WOŚP można było dostać porządną porcję pysznego domowego 
ciasta, które rozeszło się szybko jak… ciepłe bułeczki! 

Huragan, deszcz i deszcz ze śniegiem nie dały rady 190 wolontariuszom, 
którzy jakby na przekór tym okropnym warunkom pogodowym, już od godziny 
7 rano cierpliwie i z uśmiechem na (zamaskowanych) ustach krążyli po mie-
ście. Trzeba pamiętać, że najczęściej to były dzieciaki — od przedszkola-
ków z rodzicami, po uczniów podstawówek czy licealistów. Im się po prostu 
chciało! Brawa, podziw i szacunek dla nich, bo dzięki ich wytrwałości Fundacja 
WOŚP wzbogaci się o blisko 100 tys. złotych zebranych przez aleksandro-
wian wśród aleksandrowian. Wielkie dzięki dla harcerzy ze szczepu „Zarzewie”, 
którzy te pieniądze do późnych godzin wieczornych liczyli. ;-)

Te datki to baza, do której w ciągu dnia systematycznie dochodziły kolejne 
ogromne kwoty. Rekordową sumę dołożył znów burmistrz Jacek Li-
piński, tradycyjnie licytujący złote serduszko. Wraz ze swoimi Przy-
jaciółmi zebrał kwotę 69 tys. złotych! Zgodnie z tradycją, ten, kto dołożył 
do serduszka najwięcej — staje się w danym roku jego właścicielem. Jubileuszo-
we złote serce ponownie trafi ło do właścicieli fi rmy MARTIS. 

Aleksandrowianie, zgodnie z najlepszym sportowym duchem, walczyli wy-
trwale cały dzień, nie poddając się aż do końca. Efekt? Kolejna rekordowa zbiór-
ka na rzecz Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy: z Aleksandrowa 
Łódzkiego na konto WOŚP popłynie co najmniej 296.830,37 zł. Co 
najmniej, bo wciąż trwają aukcje internetowe, a ostatnie z nich zakończą się 
dopiero 14 lutego. 

To wspaniałe uczucie być wśród ludzi, którzy znajdują czas, chęć i energię, 
by bezinteresownie robić coś dobrego — i z dobrymi intencjami — dla drugiego 
człowieka. Chyba to trzyma cały czas Jurka Owsiaka przy tej robocie… 

Dziękujemy, że zagraliście z nami po raz kolejny.

Sztab #5511 (Aleksandrów Łódzki)

I już po Finale… 
Przejrzyj na oczy!

Miasto znane ze sportowych pasji, lubiące rywalizację i ciągłe 
podnoszenie poprzeczki (bez tego nie ma sukcesów), jubileuszowy 
Finał WOŚP potraktowało bardzo serio. Przygotowania do tego, 
ważnego także dla aleksandrowian, dnia rozpoczęły się wiele 
tygodni temu. Ambicje były duże, wszyscy po cichu liczyli na 
kolejną rekordową zbiórkę. Jednak w noc poprzedzającą fi nał 
nadeszła Nadia… 

Pomimo zimna i szalejącego wiatru, z puszkami  na miasto wyszło 
190 wolontariuszy. 

Liczenie 
zebranych 
pieniędzy 
w sztabie 
trwało do 
późnych 
godzin wie-
czornych. 

Kawiarenki Aleksan-
drowskiego Forum 
Społecznego odniosly 
sukces, nie tylko kuli-
narny…

Huragan Nadia zmusił organizatorów do zmiany planów — nie 
odbyły się koncerty, bo nie uruchomiono sceny. 

Sonia Kozanecka uzbie-
rała prawie 5,5 tys. zł.
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Zebraliśmy w Aleksandrowie Łódzkim 
296.830,37 zł.  

Pamiętajmy, że ta kwota jeszcze wzrośnie, gdyż nadal 
trwają internetowe aukcje rzeczy osobliwych!

Na najlepszy jak do tej pory wynik zbiórki 
aleksandrowskiego Sztabu WOŚP składają się:

- rekordowa licytacja 
złotego serduszka WOŚP – 69 000 zł

- zbiórka ze skarbon oraz wpływ z kawiarenek 
Aleksandrowskiego Forum Społecznego – 91 495,37 zł

- wpływy do e-skarbonki naszego Sztabu – 88.447 zł
- obecna wartość internetowych 

aukcji rzeczy osobliwych 
(na dzień 3 lutego) – 47 888 zł

Mamy rekordową kwotę za Serdusz-
ko WOŚP! Burmistrz Jacek Lipiński 
wraz z przyjaciółmi wylicytował je za 
69 000 zł. To ponad 8 000 zł więcej niż 
w zeszłym roku! Tradycyjnie, oferent, 
który dołożył do zbiórki najwięcej 
otrzymuje złote serduszko na wła-
sność. Tym razem jest to fi rma Martis! 
Gratulujemy i dziękujemy!

Na parkingu przy Urzędzie Miejskim mogliśmy 
spotkać kierowcę rajdowego Macieja Palczew-

skiego i jego żółte Subaru Imprezę, dowiedzieć 
się, czym różni się auto rajdowe od seryjnego 

egzemplarza oraz na własnej skórze doświadczyć 
emocji związanych z jazdą takim autem!

Od godziny 16:00 na placu Ko-
ściuszki pyszną grochówką często-
wali strażacy-ochotnicy… 

Anna Michalak z córkami już zdą-
żyła pobiec i „Policzyć się z cukrzy-
cą”, a nawet przesłać zdjęcie do 
organizatorów biegu. 

To była 8. edycja turnieju przyjaźni: „Gramy dla WOŚP”. Zawody 
tradycyjnie odbyły się w hali Szkoły Podstawowej nr 4. 

Tradycyjnie o godz. 20 strażacka orkiestra akompa-
niowała światełku do nieba.

Zmęczony wolontariusz mógł odpocząć 
w sztabie i rozgrzać się przepysznym żur-
kiem przygotowanym i zasponsorowanym 
przez restaurację „W dobrym stylu”… 
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„Nigdy” – Ken 
Follett
Sprawdzony autor 
na zimowe wie-
czory to oczywi-
ście Ken Follett. 
Właśnie ukazała 
się jego kolej-
na powieść pt. 
„Nigdy”. Książka 
wyznacza nowy 
kierunek w twór-
czości pisarza, 
który przyzwyczaił 

nas do powieści o tematyce historycznej. Tym ra-
zem zostajemy zabrani w niezwykłą podróż osa-
dzoną w realiach codzienności. Historia została 
opowiedziana z punktu widzenia kilku postaci, 
którym przyświeca jeden cel - zrobić wszystko by 
świat stał się lepszym. Ich losy przeplatają się ze 
sobą tak że czytelnik z zaparty tchem podąża za 
każdym z nich: Pauline Green amerykańska pre-
zydent, która stoi w obliczu wybuchu III wojny 
światowej; szef chińskiego wywiadu Chang Cai 
-czy powstrzyma rząd swojego kraju przed kon-
fl iktem z Zachodem? Zawrotne tempo akcji, wie-
le wątków, dowodzi niezwykłego talentu pisarza, 
który stworzył lekturę łączącą w sobie sensację, 
thriller szpiegowski oraz powieść polityczną.

„Wielka Panda 
i Mały Smok” – 
James Norbury
„Wielka Panda 
i Mały Smok” to 
pozycja obowiąz-
kowa dla wszyst-
kich, zarówno 
dla dzieci jak 
i dorosłych a to za 
sprawą tytułowych 
bohaterów, którzy 
wspólnie wyrusza-

ją w drogę. Dokąd ona ich zaprowadzi, nie wiedzą, 
chcą przekonać się co przyniesie im los. A że los 
bywa przewrotny przeprowadza naszych bohate-
rów po zawiłej ścieżce: przyjaźni, smutku, radości, 
odwadze, czułości dla samego siebie, a to wszystko 
w zmieniającej się aurze czterech pór roku. Opo-
wieść zilustrowana przez samego autora, ujmuje 
krótką formą tekstową z mądrym przesłaniem, któ-
ry zmusza do refl eksji i zastanowienia. To książka, 
która znajdzie swoich wielbicieli wśród miłośników 
„Małego Księcia” czy „Kubusia Puchatka”.

30 lat za kra-
tami. Danuta 
Augustyniak
Chcecie poznać 
świat ukryty za 
murami zakła-
dów karnych? 
Nic prostszego. 
Sięgnijcie po 
książkę Danuty 
Augustyniak „ 30 
lat za kratami”. 
Jest to obraz 
systemu peniten-

cjarnego widziany od podszewki oczami zastępcy 
dyrektora więzienia w Warszawie-Białołęce – 
największej takiej placówki w Europie. Kobieta, 
jako funkcjonariusz na tak odpowiedzialnym 
stanowisku, niejednokrotnie musi podejmować 
trudne decyzje, jest świadkiem mrożących krew 
w żyłach historii, musi reagować na przemoc 
osadzonych wobec siebie. Jednak jej dewiza 
życiowa brzmi: równe traktowanie wszystkich 
bez względu na to jakie popełnili przestępstwa. 
To że znajdują się w takim miejscu jest już dla 
nich wystarczającą karą. Po lekturze tej książki 
otrzymamy niezwykłą lekcję pokory, a kontakt 
z Danutą Augustyniak uczy szacunku i empatii 
dla drugiego człowieka.

Książki dostępne w Filii nr 2 
przy ul. Dmowskiego

trochę kultury

REPERTUAR 
4-18 lutego

Zespół składa się z dwóch 
grup wiekowych: młodszych 
i starszych. Część starszej 
grupy wywodzi się ze znanego 
aleksandrowianom zespołu 
GROSZKI, natomiast grupa 
młodsza to dzieci w przedzia-
le wiekowym 8-11 lat, pracu-
jące ze sobą dopiero od roku 
w tym składzie. Dlatego tym 
bardziej cieszymy się z suk-
cesów grupy najmłodszej na 
arenie międzynarodowej.

Ostatnie trofea grupy to 
III miejsce na Międzynaro-
dowym Festiwalu Piosenki 
Świątecznej i Zimowej „HU, 
HU, HA” 2021, czy II miej-
sce na Międzynarodowym 
Konkursie Digi-talenty edycja 
ŚWIĘTA 2021.

— Jeśli chodzi o grupę 
starszą MINIMAX-ów, to już 
mówimy o dorosłym i prze-
myślanym podejściu do 
śpiewania — mówi Renata 

Banacka-Walczak. — Adepci 
tej grupy są bardzo przejęci 
każdym występem czy nagra-
niem do konkursów, dlatego 
wszyscy pracują nad swoją 
aparycją, dykcją i elementami 
dramy podczas zajęć. Pracują 
również nad jakością śpiewu 
wielogłosowego, który jest 
niezwykle wysoko oceniany 
na konkursach. 

Ich ciężka praca obfi tuje 
w wiele zasłużonych nagród. 
Najważniejszą z nich jest po-
dwójne pierwsze miejsce na 
Supravista International Festi-
vals Cultural Association „Cul-
tura in movimento” 2021 Italy 
(w kategorii pop vocal 15-16 lat 
i kategorii teatr 15-16 lat) oraz 
pierwsza nagroda na Między-
narodowym Konkursie Digi-
-talenty edycja ŚWIĘTA 2021.

4 lutego PIĄTEK
19:00 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach (96’) – Polska
5 lutego SOBOTA
12:00 Skarb Mikołajka (104’) - Francja  
14:00 Sing 2 (110’) – USA
16:00 Skarb Mikołajka (104’) - Francja  
18:00 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach (96’) – Polska
20:00 Miłość, sex & pandemia (114’) - Polska
6 lutego NIEDZIELA
12:00 Skarb Mikołajka (104’) - Francja  
14:00 Sing 2 (110’) - USA
16:00 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach (96’) – Polska
18:00 Miłość, sex & pandemia (114’) - Polska
20:00 Miłość, sex & pandemia (114’) – Polska
9 lutego ŚRODA 
11:00 Gierek POKAZ SPECJALNY NA ŻYCZENIE WIDZÓW – 
15 zł 
11 lutego PIĄTEK
19:00 Miłość, sex & pandemia (114’) – Polska
WALENTYNKOWY WEEKEND PREMIER 
12 lutego SOBOTA 
11:30 Potworna rodzinka 2 (104’) – Niemcy, Wielka Brytania   
PRZEDPREMIEROWO
13:30 Skarb Mikołajka (104’) - Francja  
15:30 Potworna rodzinka 2 (104’) – Niemcy, Wielka Brytania   
PRZEDPREMIEROWO
17:30 Matki równoległe (120’) – Hiszpania   PRZEDPREMIE-
ROWO
19:45 Milość jest blisko (103’) – Polska
13 lutego NIEDZIELA 
11:30 Potworna rodzinka 2 (104’) – Niemcy, Wielka Brytania   
PRZEDPREMIEROWO
13:30 Skarb Mikołajka (104’) - Francja  
15:30 Potworna rodzinka 2 (104’) – Niemcy, Wielka Brytania   
PRZEDPREMIEROWO
17:30 Matki równoległe (120’) – Hiszpania   PRZEDPREMIE-
ROWO
19:45 Milość jest blisko (103’) – Polska
14 lutego PONIEDZIAŁEK 
10:15 Sing 2 (110’) – USA  FERIE Z SUPERBOHATERAMI
15 lutego WTOREK 
10:15 Skarb Mikołajka (104’) – Francja  FERIE Z SUPERBOHA-
TERAMI
16 lutego ŚRODA 
10:15 O czym dzisiaj marzą zwierzęta (90’) – Australia  FERIE 
Z SUPERBOHATERAMI
17 lutego CZWARTEK 
10:15 Wilk, lew i ja (99’) – Francja, Kanada  FERIE Z SUPER-
BOHATERAMI
18 lutego PIĄTEK
10:15 Skarb Mikołajka (104’) – Francja   FERIE Z SUPERBO-
HATERAMI
19:00 Uncharted (117’) – USA

Aleksandrowski Młodzieżowy Dom 
Kultury z sukcesami międzynarodowymi
Z wielką radością piszemy o niezwykłych sukcesach 
uczniów pobierających naukę w Studiu Piosenki, 
prowadzonego przez Renatę Banacką-Walczak 
w Młodzieżowym Domu Kultury w Aleksandrowie 
Łódzkim. Wychowankowie studia to grupa młodych 
wokalistów, zaangażowanych w prace nad jakością swojej 
emisji i dramaturgią wykonawczą, biorących udział we 
wszystkich działaniach zespołu wokalnego MINIMAX. 
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158 lat temu, 22 stycznia 1863 
r. Tymczasowy Rząd Narodo-
wy ogłosił Manifestem wybuch 
Powstania Narodowego. Bezpo-
średnia przyczyną wybuchu po-
wstania było ogłoszenie branki 
do wojska przez Μargrabiego 
Aleksandera Wielopolskiego, 
jako naczelnik rządu cywilnego 
Królestwa Polskiego.

Branką objęto głównie młodzież 
z rodzin szlacheckich i mieszczań-
skich uznanych za „element wichrzy-
cielski”, w sumie ponad 12 tysięcy 
osób. Sparaliżowałoby to działania ru-
chu niepodległościowego. Należy do-
dać, że służba wojskowa w Rosji trwa-
ła najpierw 25 lat, a od roku 1855 — 15 
lat, w bardzo ciężkich warunkach, co 
praktycznie wykluczało poborowych 
z życia społecznego na wiele lat. 

To powstanie, w przeciwieństwie 
do listopadowego, miało charakter 
wojny partyzanckiej. Było najwięk-
szym i najdłużej trwającym polskim 
powstaniem narodowym, spotkało się 
z poparciem międzynarodowej opinii 
publicznej. Stoczono ponad 1200 bi-
tew i potyczek. Przez oddziały powsta-
nia styczniowego przewinęło się około 
200 000 osób, (jednak jednocześnie 
pod bronię nigdy nie było więcej niż 
30 000 osób), zarówno z rodzin szla-
checkich, jak też w mniejszym stopniu 

z chłopstwa i mieszczaństwa. Dzięki 
radykalnym hasłom wolności, rów-
ności i uwłaszczenia chłopów w nie-
których rejonach ziem zabranych, np. 
na Żmudzi, częściowo na Białorusi 
i w Infl antach Polskich zryw przybrał 
charakter masowy. Od początku nie 
miało wielkich szans na zwycięstwo 
militarne, bowiem przeciwko 100 000 
żołnierzy dobrze uzbrojonej armii ro-
syjskiej, stanęły ochotnicze nieliczne 
oddziały powstańcze, których często 
jedynym uzbrojeniem była broń my-
śliwska, szable, kosy, a czasem nawet 
sztachety. Broń powstańcy mieli zdo-
być sami. 

Mimo początkowych sukcesów za-
kończyło się przegraną powstańców, 
z których kilkadziesiąt tysięcy poległo 
w walkach, blisko 1 tys. stracono, ok. 
38 tys. skazano na katorgę lub zesła-
nie na Syberię, a ok. 10 tys. wyemigro-
wało. Wojska rosyjskie pacyfi kowały 
powstanie z dużą determinacją i okru-
cieństwem, co jednak tylko podsycało 
powstanie. Miejscowości, które udzie-
liły schronienia powstańcom, były pa-
lone, zdarzały się również przypadki 
rzezi ludności cywilnej. Niszczono 
dobra kultury. Wilno zostało spacy-
fi kowane przez oddziały gubernatora 
Murawjowa — Wieszatiela, na Litwie 
zginęło 10 tys. szlachty polskiej na 
ogólną liczbę 40 tys. W wyniku repre-

sji utracono resztki autonomii, zlikwi-
dowano polskie instytucje — banki, 

uczelnie. Nasilono rusyfi kację i wyru-
gowano Polaków z administracji. 

Mimo tego, że początkowo wydawało 
się, że wszystko już stracone, Powsta-
nie Styczniowe okazało się początkiem 
zwycięstwa i odrodzenia narodowego 
również na terenie Królestwa Polskiego. 
A to wszystko przez uwłaszczenie chło-
pów, którego carat dokonał chcąc ubiec 
Rząd Narodowy i odebrać poparcie chło-
pów i to na najkorzystniejszych w całym 
cesarstwie rosyjskim warunkach. To, 
w połączeniu z pracą organiczną dotych-
czasowych konspiratorów, którzy zanie-
śli oświatę pod strzechy, zaowocowało 
niesłychanym odrodzeniem demogra-
fi cznym, gospodarczym i kulturalnym 
pod koniec XIX i na początku XX wieku. 
Chłopi stali się wreszcie częścią narodu 
i w pełni włączyli się w obieg gospodar-
czy i społeczny narodu. 

Jak pisał prof. Kieniewicz: Zapo-
wiedzi Bosaka zaczęły sprawdzać 
się mniej więcej w ćwierć wieku po 
upadku powstania. Wówczas w Kró-
lestwie Polskim okazało się już nie 5, 
ale blisko 7 mln Polaków, uświado-
mionych narodowo w stopniu znacz-
nie wyższym, aniżeli w 1863 r. Ma-
sowy udział robotników i chłopów 
w ruchach rewolucyjnych i niepodle-
głościowych, poczynając od przełomu 
XIX i XX w. umożliwił wznowienie 
walki o niepodległość, w zmienio-
nych teraz na korzyść warunkach 
politycznych. (Opr. S. Sobczak) 

W codziennej komunikacji 
leksemy mama i tata często 
zastępowane są słowami ro-
dzic lub rodzice. Co dokład-
nie oznaczają te określenia? 

Dawniej forma rodzic mia-
ła kilka znaczeń. Mieszczący 
się w niej rdzeń *rodъ ozna-
czał między innymi „ród” lub 
„plemię”, dlatego rodzicem 
był ktoś, kto albo należał 
do tego samego rodu (por. 
„Słownik Staropolski” pod 
red. S. Urbańczyka) — był 
przodkiem, w szczególności 
ojcem, albo był mistrzem, na-
uczycielem — kimś kogo war-
to naśladować (por. „Słow-
nik polszczyzny VI wieku”, 
t. XXX pod red. K. Mrowce-
wicz). Do pewnego czasu ro-
dzic oznaczał wyłącznie ojca, 
matkę zaś określano lek-

semem rodzica. W dalszym 
rozwoju polszczyzny funk-
cjonowała wyłącznie liczba 
mnoga — rodzice. 

Współcześnie używana 
nazwa rodzic jest stosowana 
w innej niż kiedyś funkcji. 
Rodzicem może być zarówno 
tata jak i mama (por. Słownik 
Języka Polskiego PWN). Ter-
min ten używany jest często 
w sytuacji, gdzie nie ekspono-
wana jest płeć osoby, o której 
mowa, a jej rola, powinność 
czy prawo lub, kiedy nie wia-
domo czy chodzi o mamę, czy 
tatę (np. „Rodzic dziecka na 
kwarantannie”; „Rodzic ma 
prawo do zasiłku opiekuń-
czego z powodu konieczno-
ści opieki nad dzieckiem.”; 
Rodzic ma za zadanie dbać 
o dziecko). 

Mama i tata versus rodzic i rodzice

prof. Joanna Satoła-Staśkowiak

na co dzień uczy polonistów i dziennikarzy, 
wykłada na jednej z łódzkich uczelni

Powstanie styczniowe

Herb powstańców stycznio-
wych: herby Korony (Orzeł Bia-
ły, używany w wersji z koroną 
lub bez), Litwy (Pogoń) i Rusi 
(Michał Archanioł). Całość 
zwieńczona zamkniętą koroną.

Klęska, z której zrodziło się zwycięstwo. 

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu planu-
je wydawanie i przyjmowanie wniosków od 
1 lutego 2022 roku w ramach poniższych in-
strumentów rynku pracy: prace interwen-
cyjne (refundacja części wynagrodzenia 
w kwocie 1.240,00 zł oraz składki na ubez-
pieczenia społeczne), roboty publiczne
(refundacja części wynagrodzenia w kwo-
cie 2.800,00 zł oraz składki na ubezpiecze-
nia społeczne), staże, szkolenia, bony 
na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 
30 roku życia (kwota 10.000,00 zł), bony 
szkoleniowe dla osób bezrobotnych
do 30 roku życia; od 15 lutego 2022 roku: 
refundacja kosztów wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska pracy (refun-
dacja w kwocie 33.000,00 zł — 1 stanowisko 
pracy), jednorazowe środki na podję-
cie działalności gospodarczej (kwota 
30.000,00 zł).

Od 1 do 31 marca 2022 roku planowany 
jest nabór wniosków w ramach Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego.

***
Także od 1 lutego 2022 r. rozpoczyna się 

realizacja form wsparcia w ramach projek-
tu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja osób 
młodych pozostających bez pracy w powiecie 
zgierskim (V)”. Projektem objęte są: sta-
że, prace interwencyjne, bony na za-
siedlenie, bony szkoleniowe.

Projekt skierowany jest do osób młodych 
w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osób 
z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu jako 
bezrobotne, które nie uczestniczą w kształce-

niu i szkoleniu — tzw. Młodzież NEET (nie 
pracuje, nie kształci się, nie szkoli się). 

***
Również 1 lutego 2022 roku rozpoczęła się 

realizacja niżej wymienionych form wsparcia 
w ramach projektu pozakonkursowego pt. 
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozosta-
jących bez pracy w powiecie zgierskim (VI) 
w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020 Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności 
zawodowej osób po 29. roku życia przez po-
wiatowe urzędy pracy”: staże, prace inter-
wencyjne, szkolenia.

W ramach projektu mogą być skie-
rowane osoby w wieku 30 lat i więcej 
pozostające bez pracy, zarejestrowane 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu 
jako bezrobotne, które znajdują się w szcze-
gólnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.: 
osoby po 50 roku życia, osoby długotrwale 
bezrobotne (bezrobotne nieprzerwanie przez 
okres ponad 12 miesięcy), osoby z niepeł-
nosprawnościami, kobiety, osoby o niskich 
kwalifi kacjach oraz bezrobotni mężczyźni 
w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup 
wyżej wymienionych (udział tej grupy nie 
może przekroczyć 20 proc. ogólnej liczby 
osób bezrobotnych objętych wsparciem) — 
dotyczy jednorazowych środków na podjęcie 
działalności gospodarczej i szkoleń.

Aktualne druki wniosków oraz zasady ww. 
form wsparcia dostępne będą na stronie 

internetowej https://zgierz.praca.gov.pl
w zakładce Dokumenty do pobrania.

Weź środki na staż lub szkolenie
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aktualności

Dużo już pisano 
o założycielu miasta 
Aleksandrowa. Ciągle 
jednak znajdują się 
nowe dokumenty, na 
których opieram mój 
artykuł. W przyszłości, 
choć nietypowo jak na 
historyka, nie trzymając 
się chronologii, będę 
opisywać „smaczki” 
naszego wielkiego 
budowniczego miasta.

Największym zaskoczeniem 
mieszkańców będzie wiado-
mość, że Rafał umarł będąc 
kawalerem, który miał nieślub-
nego syna Antoniego Rafała, 
urodzonego w 1803 roku przez 
Józefę Szatkowską, a w jego 
akcie urodzenia Rafał Barto-
szewski złożył swój podpis.

Jestem również w posiada-
niu dokumentów, które wspo-

minają o Janie i Magdalenie, 
którzy mogą okazać się rów-
nież jego nieślubnymi dzieć-
mi. Niestety, do chwili obec-
nej nie mam stuprocentowej 
pewności. Z chwilą potwier-
dzenia tej informacji podzielę 
się nią z Cztelnikami.

Jako ciekawostkę podam 
nieruchomości, które należa-
ły do Bratoszewskiego w dniu 
12 października 1821 roku, 
czyli z pierwszego spisu prze-
znaczonego dla Komisji Ob-
wodu Łęczyckiego. Skupię się 
na pierwszej.

Pod numerem pierwszym, 
najważniejszym, był drewnia-
ny dom, długości 37 ½, szero-
kości 18 i wysokości 4 ½ łokci 
warszawskich, koronnych (je-
den łokieć to 24 cale, czyli ok. 
61 cm). Do tego domu nale-
żała drewniana stajnia, o wy-
miarach 30, 18 i 4 ½.

Dzisiejsza jego lokalizacja 
to ul. 11 Listopada, zaraz za 
Urzędem miasta. Obecny, wy-

remontowany budynek jest 
w gestii Urzędu. Stoi on praw-
dopodobnie na drewnianym 
domu założyciela naszego 
miasta, a w pierwotnej wersji 
na fundamentach zajezdni, 
gdy jeszcze nasz dobroczyńca 
nie planował wybudowania 
osady. Być może, że zajazd 
Bartoszewski przystosował 
tylko do swoich potrzeb. Przy-
patrując się uważnie, można 
zauważyć, że front budynku 
nie jest równoległy do obec-
nej ulicy. Teraz przy naszych 
domach niezbędny jest ga-
raż, wtedy — stajnia. Stajnia 
do tego szczególna, bo taka, 
która musiała trzymać ogiery 
królewskie, potrzebne do za-
miany koni w czasie podróży 
znanych osobistości. Nie do-
syć, że trzeba było trzymać 
na zamianę konie, to jeszcze 
zabezpieczyć im owies, sia-
no i słomę oraz wypoczętych 
ludzi, którzy zastąpić musieli 
tych zmęczonych.

Podwody, czyli posługi ko-
munikacyjne i transportowe 
wpisane były w obowiązki każ-

dego miasta — prywatnego, ja-
kim był Aleksandrów i królew-
skiego. (Elżbieta Wróbel) 

W poprzednim numerze zamieściliśmy krótki tekst Pani Elżbiety Wróbel i zapro-
siliśmy jego autorkę do współpracy. Ku naszemu zadowoleniu, zostało ono przyjęte. 

Pani Elżbieta Wróbel jest historykiem zafascynowanym postacią Rafała Brato-
szewskiego, prowadzi kwerendę na jego temat i posiada wiele cennych i unikalnych 
informacji związanych z założycielem naszego miasta. 

Przy okazji 200-lecia założenia miasta będzie dzielić się z nami swoją wiedzą i od-
kryciami.

Tajemnice Rafała Bratoszewskiego urodzonego w 1767 roku, zmarłego w 1824 roku

Podwody, czyli posługi komunikacyjne

Skan z Archiwum Państwowego w Łodzi, z Akt Miasta 
Aleksandrowa.

Od wielu miesięcy spore 
kontrowersje budzi projekt 
nowelizacji Prawa oświatowego 
popularnie zwany „Lex Czarnek” 
— od nazwiska ministra edukacji 
Przemysława Czarnka. Projekt 
zawiera szereg zapisów, które 
nie podobają się nie tylko 
nauczycielom i rodzicom, ale 
również samorządowcom.

Związek Miast Polskich wspólnie 
z Unią Metropolii Polskich walczą od 
wielu miesięcy o to, aby tzw. Lex Czar-
nek nie wszedł w życie, podejmując 
różne własne działania i aktywności, 
a także włączają się w akcje, takie jak 
np. Wolna Szkoła. 

Projekt nowelizacji Prawa oświa-
towego zmniejsza wpływ wspólnot 
samorządowych — zarówno władz 
lokalnych, jak i rodziców — na 
pracę szkoły. Obecnie oba związ-
ki zachęcają do podpisywania pe-
tycji „Zamach na polską szkołę!”, 
umieszczonej na stronie Związku 
Miast Polskich.

— Petycję mogą podpisywać 
wszyscy: przedstawiciele wspólnot 
lokalnych i samorządów, społecz-
ności szkół publicznych i niepu-
blicznych, rodzice i uczniowie. Gdy-
by ustawa została skierowana do 
podpisu Prezydenta RP. 

10 grudnia 2021 r. Zarząd Związku 
Miast Polskich kategorycznie odrzucił 
projekt nowelizacji Prawa oświatowego 

oraz innych ustaw. W podjętym stano-
wisku wskazał na niezgodny z Konstytu-
cją RP wpływ projektowanych regulacji 
na wykonywanie zadań własnych gmin 
i powiatów, ograniczenie ich samodziel-
ności w zakresie edukacji publicznej. 

— Samorządy z własnej kieszeni 
muszą od lat dokładać znaczące kwo-
ty do subwencji oświatowej, co odbija 
się na ich kondycji fi nansowej. Sytu-

acja z roku na rok się pogarsza. W la-
tach 2016-2020 dopłata samorządów 
do otrzymanej subwencji — tylko na 
wydatki bieżące — wzrosła o ponad 53 
proc.! W 2016 r. subwencja oświatowa 
pokrywała 91,1 proc. jedynie samych 
wydatków płacowych w oświacie, 
a w 2020 r. już tylko 84,6 proc. 

Samorządowcy ze Związku Miast 
Polskich podkreślają, że polska eduka-
cja nie może stać się ofi arą centralistycz-
nych ambicji i ideologicznego zamachu, 
bo byłaby to szkoła strachu i hipokryzji, 
jak z czasów PRL-u. Podkreślają, że za-
miast wracać do przeszłości, chcemy 
budować polską szkołę przyszłości!

Obecnie projekt ustawy znajduje 
się w Senacie RP, kolejne senackie ko-
misje odrzuciły go. 4 lutego br. projekt 
tej ustawy będzie tematem obrad nad-
zwyczajnego posiedzenia Senatu RP. 
Gdyby sejm odrzucił uchwałę senatu, 
co może nastąpić już 8 lutego br., kor-
poracje samorządowe, w tym Związek 
Miast Polskich, zwrócą się do Prezy-
denta RP o skorzystanie z jego upraw-
nień dotyczących m.in. niepodpisania 
ustawy lub skierowania do Trybunału 
Konstytucyjnego. (S.S.) 

Samorządowcy walczą z „lex Czarnek”

Petycję można podpisać wchodząc na stronę: 
https://www.miasta.pl/strefa-dla-miast/petycje/1



strona 1340 i cztery, Nr 2 (643), 5 lutego 2022 r. 

ogłoszenia

 1 

WYKAZ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ  
DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO DO 

WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁYCH 
 
 

Położenie nieruchomości KW Nr 
działki 

Powierzchnia 
działki Cena brutto 

Aleksandrów Łódzki  
obręb A-3 

 

LD1G 
/00035323/2 269/3 

 
448m² 

 
31.980,00zł 

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

Łódzkiego, Chopina-Kiepury. Dostęp do działki możliwy przez działki sąsiednie. Teren przyległy 
przy ulicy jest uzbrojony w media: energię elektryczna, wodociąg, gaz i kanalizację. Sąsiedztwo 
stanowią tereny z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Przedmiotowa działka nie może 
stanowić odrębnej nieruchomości z uwagi na jej położenie- brak bezpośredniego dojazdu do drogi 
publicznej oraz otoczenie sąsiednimi nieruchomościami już zagospodarowanymi. W związku z 
tym może być przeznaczona jedynie na poprawienie warunków zagospodarowania działek 
przyległych, które łącznie będą stanowiły jedną nieruchomość.  

2. Forma zbycia: 
Przetarg ograniczony jest do właścicieli działek sąsiednich, oznaczonych ewidencyjnie numerami 
działek: 269/4, 269/20, 289, 288/2, 256, 269/1, 269/2 położonych w Aleksandrowie Łódzkim, 
obręb A-3. 

3. Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem 
sprzedaży, w związku z brakiem dostępu do drogi publicznej wybrana została forma przetargu 
ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich.  

4. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka o numerze 
ewidencyjnym gruntów 269/3 położona w Aleksandrowie Łódzkim, obręb A-3, znajduje się na 
terenie oznaczonym symbolem B26MN, dla którego plan ustala adaptację, modernizację, 
rozbudowę oraz wymianę istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gospodarczej i 
realizację nowej zabudowy jednorodzinnej. Działka leży w obrębie strefy konserwatorskiej ,,B’’ 
wszelkie warunki realizacji inwestycji ustala każdorazowo odpowiedni Wojewódzki Oddział 
Służby Ochrony Zabytków.  

5. Nieruchomość będzie sprzedawana w drodze przetargu ustnego ograniczonego zgodnie z art. 37 
ust.1, art. 40 ust. 2a i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.  

6. Cena gruntu zawiera podatek VAT w wysokości 23%. 
7. Okres publikacji wykazu biegnie od dnia 27 stycznia 2022r. do dnia 18 lutego 2022r.  
8. 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 15 marca 2022r.  

 
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego 
w Aleksandrowie Łódzkim, pok.112, tel. 042 270 03 54. 
 
 
Aleksandrów Łódzki 27 stycznia 2022 r. 

• Łóżeczko dziecinne IKEA sprzedam – 50 zł. 
Tel. 603 660 860

• Dywaniki welurowe oryginalne passat B6 sprzedam. 
Tel. 603 660 860

• Zatrudnię pracownika na stację LPG. Tel. 501 044 737.
• Zatrudnię szwaczki na stębnówkę i dwuigłówkę. 

Tel. 501 044 737 
• Poszukiwani pracownicy do fabryki kosmetyków P&G 

w Aleksandrowie Łódzkim: pracownik produkcji, 
technik produkcji, inżynier procesu, stażysta 
z obszaru produkcji. Prześlij CV: rekrutacja.im@
pg.com, z dopiskiem Aleksandrów. Więcej informacji: 
PGCAREERS.COM. 

• Wersalkę, szafę i stolik oddam za darmo. 
Tel. 504 150 341. 

• Pospawam i polutuję, wymienię zamek lub 
wkład wykonuję: kolana piecowe z grubszej 
blachy, kolana z blachy kwasoodpornej, czapki 
kominowe, oraz daszki okrągłe i kwadratowe 
oraz kosze wszystko po zaniżonych cenach. 
Tel. 692 682 070. 

• Wykonuję drobne prace domowe. Tel. 518 743 129. 
• Poszukiwany pracownik – pomoc stajennego – do 

stajni Adrianna w Adamowie Starym. Tel. 502 134 335.
• Oferta RAS ART GALLERY: rzeźby, obrazy, 

grafi ki, ilustracje, Kursy rysunku, malarstwa, 
ceramiki, Portrety na zamówienie, Renowacja 
dzieł sztuki, Oprawa obrazów. Aleksandrów Łódzki 
ul. Pileckiego 22. Tel. 503 675 381. Mail: rasobczak.art.
gallery@gmail.com. 

• Profesjonalny Serwis Telefonów, największy wybór 
akcesoriów GSM. Pasaż sklepu Intermarche przy ul. 
Senatorskiej 4. Tel. 737 336 373. 

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

• 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.

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

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

• 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. 

• 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.

OGŁOSZENIA DROBNE

Z ogromnym smutkiem i bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Stanisława Bonikowskiego

który na zawsze pozostanie w naszych sercach.
 Serdeczne wyrazy współczucia i żalu 

Urszuli Stańczykowskiej
składa 

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Jacek Lipiński
oraz 

Przyjaciele z aleksandrowskiego Samorządu. 



14 strona 40 i cztery, Nr 2 (642), 5 lutego 2022 r. 

sport
Historie, które 
przydarzyły się 
pasjonatowi sportu 
z małego miasteczka

Michał Kiński

Świetne wyniki osiągnęli uczniowie Spor-
towej Szkoły Podstawowej nr 3 w Aleksan-
drowie Łódzkim podczas Ogólnopolskiego 
Mitingu Pamięci Ireny Szewińskiej. Jest to 
największa impreza sportowa w Polsce dla 
dzieci, obejmująca aż cztery kategorie wie-
kowe: U10, U12, U14, U16. 

Popatrzmy koniecznie na wyniki alek-
sandrowskich zawodników, bo jest się czym 
pochwalić:
• Bartosz Adamczewski — 600 m 1 miejsce 

1.39.74 s. PB 
• Jan Gołdyn — 600m 1.36.94 s. PB 
• Martyna Andrzejczak — skok wzwyż 145 

cm PB 
• Nikola Kijanska — skok wzwyż 140 cm PB 
• Aleksandra Pakulska — skok wzwyż 140 

cm PB 
• Jan Netzel — 60 m U14 2. miejsce 8.07 

s. PB 
• Daniel Dutkiewicz — 600 m U16 — 

1.29.30 s. PB (4. miejsce — absolwent SP 
nr 3). 
— Warto wspomnieć, że cała szóstka 

jest w Lekkoatletycznej Reprezentacji 
Szkoły. Jesteśmy szczęśliwi widząc same 
rekordy życiowe przy nazwiskach na-
szych uczniów. Wierzymy, że jest to po-
czątek wspaniałej kariery — powiedział 
Robert Kowalski, wicedyrektor ds. spor-
tu w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 
w Aleksandrowie Łódzkim. 

Z różnych powodów nie startowali: Domi-
nik Zdrajkowski, Kacper Antczak, Joanna Cy-
gulska. Gratulacje dla Was i trenerów (Kiniu)

Wydział Sędziowski Łódzkiego Związku 
Koszykówki zaprasza do udziału w kursie 
na sędziego koszykówki. Rozpoczęcie kur-
su planowane jest na 21 lutego br. Przewi-
dywane są zajęcia teoretyczne, które będą 
odbywały się online, w poniedziałki oraz 
środy w godz. 19-21, na platformie Teams. 
Po zajęciach teoretycznych odbędą się zaję-
cia praktyczne na sali. Kurs prowadzić będą 
sędziowie z doświadczeniem zdobywanym 
m.in. na rozgrywkach organizowanych 
przez Polski Związek Koszykówki.

Kurs zakończony zostanie egzaminem, 
który odbędzie się na pod koniec marca 
tego roku. Będzie on składał się z 25 pytań 

z przepisów gry w koszykówkę. Po zdaniu 
egzaminu, kandydaci otrzymają licencje 
i będą uprawnieni do prowadzenia spotkań 
okręgowych, meczów amatorskich i turnie-
jów jeszcze w sezonie 2021/22.

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania prosi-
my wysyłać na adres e-mail: sedziowie@
lzkosz.pl. 

Odpłatność za kurs wynosi 150 zł. Opła-
ty należy dokonać na konto Wydziału Sę-
dziowskiego ŁZKosz do 20 lutego br. (nr 
konta: 53 1140 2004 0000 3602 7480 
5450, tytułem OPŁATA ZA KURS — IMIĘ 
I NAZWISKO). 

Nowy szkoleniowiec reprezentacji Polski był trenerem w Alek-

sandrowie Łódzkim

Czesław Michniewicz został selekcjonerem reprezentacji Pol-

ski. Czy wiecie, że nowy szkoleniowiec Polaków miał przyjem-

ność być trenerem w Aleksandrowie? I to dwukrotnie. Dokładnie 

w czerwcu 2013 roku na obiekcie im. Włodzimierza Smolarka 

zorganizowano Biznesową Ligę Pomocy, czyli zagrano charyta-

tywnie m. in. na rzecz świetlicy środowiskowej w Aleksandrowie 

Łódzkim. Trenerem drużyny „białych” został obecny selekcjo-

ner reprezentacji, „niebieskich” prowadził Michał Probierz. Na 

boisku mogliśmy zobaczyć niegdyś znanych piłkarzy: Jarosława 

Bieniuka, Tomasza Muchińskiego czy Adriana Budkę. To było 

spotkanie pod patronatem burmistrza. Rok później również Cze-

sław Michniewicz poprowadził drużynę w Aleksandrowie. Zagra-

li m.in. Ebi Smolarek, Jakub Rzeźniczak, Marcin Robak, Piotr 

Grzelczak czy Jarosław Bieniuk. Znanych piłkarzy nie brakowa-

ło. Podczas tych wizyt obecny selekcjoner reprezentacji Polski 

mówił miło o naszej małej ojczyźnie.

— Jestem tutaj po raz pierwszy i już wjeżdżając na stadion 

przeżyłem szok. Spodziewałem się małego „boiseczka”, a okaza-

ło się, że to jest piękny obiekt sportowy. Jestem pod wrażeniem 

tych, którzy to wymyślili, znaleźli pieniądze na to, aby coś tak 

pięknego wybudować — powiedział Czesław Michniewicz prawie 

dziewięć lat temu.

A rok później dodał: — Piękna miejscowość, piękny stadion 

i znakomite warunki do treningu. Wiem, że macie wiele grup 

młodzieżowych, rozmawiałem z prezesem Sokoła. Życzę Wam, 

aby wszystko szło w dobrym kierunku — dodał obecny selekcjo-

ner reprezentacji.

Czesław Michniewicz od 31 stycznia jest selekcjonerem repre-

zentacji Polski. Skończyły się tygodnie spekulacji i domysłów. 

Staje przed nie lada wyzwaniem, wywalczyć awans do mistrzostw 

świata w Katarze. W Polsce mamy bardzo wielu piłkarskich szko-

leniowców i każdy marzy, by poprowadzić kadrę. Niewielu może 

to zrobić. Przypomnę tylko, że to 62. szkoleniowiec w naszej hi-

storii, która rozpoczęła się 101 lat temu. 

Świat mediów skonstruowany jest tak, że to jest jak na razie 

najlepsza okazja, by przypomnieć o Czesławie Michniewiczu, 

który kilka lat wcześniej odwiedził Aleksandrów Łódzki… 

W najbliższy poniedziałek o godz. 12:00 
rozpocznie się głosowanie w 9. Plebiscycie 
na Sportowca Roku Aleksandrowa Łódz-
kiego. Do 13 lutego do godz. 12:00 będzie 
można oddawać głosy w sześciu katego-
riach. Sylwetki nominowanych we wszyst-
kich kategoriach poznamy już w piątek 
w Telewizji Aleksandrów Łódzki. 

Głosowanie zostanie przeprowadzone na 
stronie www.sportowiec.aleludzki.pl. Każdy 
może oddać po jednym głosie w kategoriach: 
Sportowiec Roku, Młodzieżowy Sportowiec 
Roku, Trener Roku, Drużyna Roku, Sportowa 
Impreza Roku i Klub Fitness Roku. 

Wyniki głosowania trafią do kapituły 
plebiscytu. Gala finałowa zaplanowa-
na jest na 1 marca. Poznamy wszystkich 
laureatów w danych kategoriach, zosta-
ną wręczone Nagrody Specjalne Burmi-
strza. (Kiniu)

Rozpoczynamy głosowanie

Zostań sędzią koszykówki

Uczcili pamięć legendy 
i zdobyli medale
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Fundusz Natalii Partyki 
w partnerstwie z Fundacja 
Enea uruchomiła V edycję 
programu stypendialnego dla 
młodych zdolnych sportow-
ców borykających się z trud-
nościami w rozwoju kariery. 
To wyjątkowy program, który 
wspiera młodych, utalento-
wanych ludzi, szukających 
dofi nansowania swojego roz-
woju sportowego. Każde sty-
pendium w ramach funduszu 
to 10 000 zł. na realizację 
jasno sprecyzowanych celów 
sportowych.

W czterech dotychczaso-
wych edycjach programu sty-
pendialnego zostały przyzna-
ne 43 stypendia o wartości 
10 tys. złotych każde. Wśród 
stypendystów są m.in. Maria 
Andrejczyk, wicemistrzyni 
olimpijska z Tokio w rzucie 
oszczepem oraz Renata Śli-
wińska, zdobywczyni złotego 
medalu w pchnięciu kulą na 
igrzyskach paraolimpijskich 
w Tokio. 

Kto może dostać stypen-
dium z Funduszu Stypendial-
nego Natalii Partyki?

Sportowcy w wieku od 17 do 
22 lat, którzy osiągają wysokie 
wyniki w sporcie na poziomie 
klasy sportowej odpowiedniej 
do ich kategorii wiekowej, 
w dyscyplinach indywidual-
nych lub grach zespołowych, 
w dyscyplinach olimpijskich 
lub paraolimpijskich.

Stypendium otrzymają 
kandydaci, którzy z różnych 
przyczyn mają problemy 
z rozwojem kariery, ale jed-
nocześnie mają sprecyzowane 
cele sportowe. 

Stypendia w wysokości 
1000 zł miesięcznie będą wy-
płacane przez 10 miesięcy. 
Kandydaci, prócz wypełnio-
nego formularza zgłoszenio-
wego, muszą przesłać także 
link do około minutowej pre-
zentacji wideo. Wnioski sty-
pendialne należy składać do 8 
lutego 2022 r.

Więcej o Funduszu Natalii 
Partyki: http://fundusznata-
liipartyki.pl/konkurs-stypen-
dialny/ 

Facebook: https://www.
facebook.com/fundusznata-
liipartyki 

Piłkarze Sokoła Alek-
sandrów są już po trzech 
meczach testowych. 
Nowy szkoleniowiec dru-
żyny jest zadowolony 
z pracy zawodników pod-
czas zajęć treningowych.

10 stycznia Sokół rozpoczął 
okres przygotowawczy. Zdą-
żył rozegrać już trzy mecze 
kontrolne. Najpierw zmierzył 
się z Widzewem II Łódź (IV 
liga), spotkanie zakończyło 
się remisem 2-2. Następnie 
aleksandrowianie zagrali 
u siebie z KS Kutno (III liga) 
i wygrali 1-0. W ostatnią so-
botę (29 stycznia) rozegrano 
sparing na obiekcie im. Wło-
dzimierza Smolarka z Borutą 
Zgierz (IV liga), który zakoń-
czył się remisem 3-3. 

W tym czasie wyniki nie są 
najważniejsze. Szkoleniowiec 
Sokoła przede wszystkim te-
stuje piłkarzy na poszczegól-
nych pozycjach w wyznaczo-
nym przez siebie systemie gry. 

— Jesteśmy po obozie do-
chodzeniowym, w ostatnim 
tygodniu trenowaliśmy dwa 
razy dziennie. W ciągu sied-
miu dni rozegraliśmy trzy 
sparingi. Jestem zadowolony 
z wykonanej pracy. Wdroży-
łem nowy system gry, piłkarze 
cały czas starają się realizo-
wać narzucone cele. W śro-
dowym spotkaniu z Kutnem 
nasza gra wyglądała bardzo 
dobrze. Z kolei w meczu z Bo-
rutą, gdzie nie mogłem sko-
rzystać z kilku podstawowych 
piłkarzy, były momenty, nad 

którymi musimy jeszcze po-
pracować — powiedział Ra-
dosław Koźlik, trener Sokoła 
Aleksandrów Łódzki.

Sokół na razie dokonał 
dwóch transferów. Z Unii 
Skierniewice dołączył Krzysz-
tof Wojciechowski oraz po-
wrócił Bartłomiej Maćczak, 
natomiast klub rozstał się 
z Hubertem Przybycieniem. 

— Jest kilku testowanych 
piłkarzy, niewykluczone, że 
w ciągu kilku tygodni doko-
namy wzmocnień — powie-
dział krótko Michał Bistuła, 
dyrektor sportowy klubu.

Zmienił się plan meczów 
sparingowych. Nie odbędzie 
się spotkanie z 13 lutego z LKS 
Kwiatkowice oraz 20 lutego 
z Orkanem Buczek. (Kiniu)

Koszykarki UKS Ba-
sket do lat 19 zdobyły 
brązowy medal Młodzie-
żowego Pucharu Polski. 
To historyczny sukces 
dla klubu.

Bydgoszcz była miejscem ro-
zegrania fi nałowego turnieju. 

— Od trzech lat uzdolniona 
młodzież z najlepszych czterech 
drużyn w Polsce ma zaszczyt 
uczestnictwa podczas tak presti-
żowej imprezy koszykarskiej. To 
jedno z największych wydarzeń 
w sezonie — informuje Andrzej 
Maciejewski, dyrektor sportowy 
UKS Basket Aleksandrów. 

W półfi nale UKS Basket zmie-
rzył się ze Szkołą Gortata Poli-
techniką Gdańsk. Niestety, ale 
ten mecz zakończył się naszą po-
rażką 62:66. 

— Nie wykorzystaliśmy szan-
sy i przegraliśmy na własne ży-
czenie z dużo młodszą drużyną 
— dodaje przedstawiciel klubu.

W meczu o trzecie miej-
sce aleksandrowianki zagrały 
z MUKS Poznań i wygrały 72:69. 

— To był rewanż z półfi nałów 
Młodzieżowego Pucharu Polski, 
a przypomnijmy, że wcześniej 
mecz wygraliśmy dwoma oczka-
mi. Na szczęście drugi raz udało 
nam się szczęśliwe zwyciężyć. 
MVP wybrano Klaudię Węcłaś — 
zaznacza Andrzej Maciejewski.

Trzecie miejsce jest historycz-
nym sukcesem dla klubu w ra-
mach trzeciej edycji Młodzieżowe-
go Pucharu Polski do lat 19. Teraz 
czas na walkę o medal Młodzieżo-
wych Mistrzostw Polski juniorek 
starszych U19. Finały rozpoczną 
się 9 lutego. (Kiniu) 

Seniorzy Victorii Rąbień pod wodzą no-
wego trenera przygotowują się do rundy 
rewanżowej. Przed rozgrywkami ligowy-
mi zawodników czeka dziewięć meczów 
sparingowych. W sobotę (29 stycznia) 
wygrali z PTC Pabianice 9-3.

Piątoligowcy pod okiem trenera Mariusza 
Grabowskiego zakończyli rok na 12. miejscu 
w tabeli z dorobkiem 16. punktów. Tym sa-
mym szkoleniowiec zrezygnował z pełnienia 
funkcji, ale pozostanie w drużynie. Przed 
piłkarzami ciężkie miesiące przygotowań do 
rundy rewanżowej. Pierwsza ligowa kolejka 
zaplanowana jest pod koniec marca. Kibice 
będą mogli zobaczyć Victorię przed własną 
publicznością przeciwko Górnikowi Łęczyca.

— Do rozpoczęcia ligi jeszcze daleka droga, 
teraz skupiamy się na pracy nad formą. Tre-
nujemy od 18 stycznia dwa razy w tygodniu na 
obiektach w Aleksandrowie Ł. Raz w tygodniu 
mamy trening motoryczny na siłowni FitForma 

w Łodzi. W sobotę zagraliśmy pierwszy mecz 
sparingowy z PTC Pabianice — informuje Rado-
sław Surowiec, trener Victorii Rąbień. (Kiniu)

Plan sparingów: 29 stycznia — PTC Pabianice 
— wygrana 9-3), 5 lutego — Andrespolia, 12 lute-
go — Saints Łódź, 19 lutego — Zjednoczeni Stry-
ków, 26 lutego — Kolejarz Łódź, 5 marca — LKS 
Justynów, 12 marca — Orzeł Kazimierz, 19 mar-
ca — wolny termin, 25 marca — wolny termin.

Victoria szlifuje formę

Historyczny sukces koszykarek UKS Basket

Stypendia sportowe 
Funduszu Natalii Partyki 
— V edycja wystartowała

Trener zadowolony




