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opinie

W ostatnią niedzielę 
stycznia odbędzie się 31. 
Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 
Wolontariusze już zapisani 
i gotowi do działania, 
program na scenę 
przygotowany — artyści 
zabukowani, skarbony 
stacjonarne już stoją 
a gadżety na internetową 
aukcję spływają… 
Licytacje w ramach WOŚP są jej 

nieodzownym elementem. Tak, jak 
wcześniej zapowiadaliśmy, urucho-
miliśmy „Aukcje rzeczy osobliwych” 
na Allegro — można  już  licytować 
pierwsze przedmioty, a my będzie-
my  dodawać  kolejne.  Wszystkie 
przedmioty  można  oglądać  i  licy-
tować  na  allegro  —  link:  https://
allegro.pl/uzytkownik/UMAlek-
sandrow. 
Mamy  nadzieję,  że  także  tym 

razem,  przygotowane  licytacje wy-
wołają wiele emocji i istotnie zasilą 
zbiórkę  aleksandrowskiego  sztabu. 
Cały czas zachęcamy też wszystkich 
do  przynoszenia  ciekawych  przed-
miotów, które trafią na nasze aukcje 
i  tym  samym  wspomogą  WOŚP. 
W  tej  sprawie należy  kontaktować 
się z Wydziałem Promocji i Współ-
pracy  z Zagranicą UM w Aleksan-
drowie Łódzkim – tel. (42) 270 03 
15 lub (42) 270 03 34. 
W  Aleksandrowie  Łódzkim  po-

jawiły  się  już  także  skarbony  sta-
cjonarne  Wielkiej  Orkiestry  Świą-
tecznej  Pomocy.  Znajdziecie  je 
w punktach wymienionych poniżej. 

Tam  już  można  wpłacać  gotówkę 
i wesprzeć 31. Finał WOŚP. Puszki 
stoją  tam,  gdzie  pracownicy  mają 
największy kontakt z klientem, np. 
przy kasie czy w recepcji. A oto lista 
punktów,  w  których  już  możecie 
wspierać Orkiestrę: 
• 36 MINUT Złotno
• Aleksandrowskie  Centrum  Kul-
tury

• Wypożyczalnia Wojska Polskiego 
179 Aleksandrów Ł. Aleprzyczepy

• Bank Spółdzielczy w Aleksandro-
wie Łódzkim

• Biblioteka  Publiczna w Aleksan-
drowie Łódzkim

• Biblioteka  Publiczna  filia  w  Rą-
bieniu

• Blu Fitness
• Cukiernia „Krzyś”
• Czech oil Sp. z o.o.
• Delikatesy Centrum Rąbień
• ERATO
• Food Truck w Lutomiersku
• Salon fryzjerski „IWONA”
• Barber Shop - Fryzjerstwo u Kosy
• LalaLash Concept
• @level 
• Hotel Mazowiecki Łódź
• Zakład Optyczny Michał Wnuk

• Optyk TEO
• Oregano  Pizzeria  Aleksandrów 
Łódzki

• Otofitness
• Pawilon
• Pelikan  -  Hotel  **,  Restauracja, 
Sala Bankietowo-Konferencyjna

• Pizzeria Trattoria Presto Aleksan-
drów Łódzki

• Restauracja Quchnia
• RozczochrAnna
• Przedszkole Niepubliczne Sielan-
kowo

• Żłobek Sielankowo
• Sklep spożywczy BROJLER
• Sklep spożywczy HIT
• Sklep spożywczy w Nakielnicy
• Sportowa Szkoła Podstawowa nr 
3 w Aleksandrowie Łódzkim

• Szkoła Podstawowa nr 4. 
Znamy już także artystów, którzy 

wystąpią  w  dniu  finału  na  naszej 
scenie.  Będą  to:  Kasia  Popowska, 
UKEJE oraz Tymon Tymański. 
Tydzień  przed  Finałem  WOŚP 

(22 stycznia) zapraszamy do udzia-
łu w  iegu Chomika.  
Szczegóły dostępne są na stronie 

Aleksandrowa  Ł.  oraz  w  mediach 
społecznościowych. (pwz) 

Finał 29 stycznia a my już gramy…

Jedna z podopiecznych 
Domu Dziennego Pobytu 
„Wrzos”, Pani Stanisława Ol-
szewska obchodziła swoje 90. 
urodziny. Z tej okazji przyję-
cie dla Jubilatki zorganizo-
wały koleżanki i koledzy oraz 
kierownictwo „Wrzosu”. 
Do  samego  końca  Pani  Stasia 

niczego  się  nie  spodziewała,  bo 
do  placówki  zaproszona  została 
pod pretekstem wspólnego  śpie-
wania  kolęd.  Na  spotkaniu  nie 
mogło zabraknąć gości z ratusza: 
Burmistrza  Jacka  Lipińskiego, 
Sekretarz  Iwony  Dąbek  i  Prze-
wodniczącej Rady Miejskiej Mał-
gorzaty Grabarczyk. Bo mało, kto 
wie, że Pani Stasia  to wyjątkowa 
osoba, pełna energii i optymizmu. 
Dużo ćwiczy i zachęca do tego in-
nych, potrafi  jeszcze po drabinie 
wejść na dach i coś naprawić albo 
zatańczyć  twista.  Dba  o  porzą-
dek w mieście, ma  najładniejszy 

skwerek  przy  Warszawskiej,  od 
lat  zbiera  też  deszczówkę.  Nie 
boi  się  także  przyjść  do  urzędu 
i dopominać się nie tylko o swoje 
sprawy, ale i dobro sąsiadów. Nic 

dziwnego, że cieszy się olbrzymią 
sympatią całego „Wrzosu”.
Pani Stasi życzymy zdrowia i aby 

ta ponadprzeciętna energia  i opty-
mizm, nigdy jej nie opuszczała. S.S.

Urodzinowa niespodzianka we „Wrzosie” 

  Nie umiera ten, kto pozostaje 
w sercach bliskich.

   
Stanisławie Raczyńskiej 

Wieloletniemu Prezesowi Oddziału ZNP 
w Aleksandrowie Łódzkim

wyrazy szczerego współczucia i żalu 
z powodu śmierci

MĘŻA

składają:
Prezes, Zarząd Oddziału, Koleżanki i Koledzy 

ze Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Aleksandrowie Łódzkim 

Working Class Hero
Na Węgrzech podobno rządzi postkomuni-

styczna mafia, której przewodzi Orban. Nie-
którzy chętnie porównują Polskę do ojczyzny 
naszych „bratanków”, ale wydaje się, że mimo 
szczerych chęci, aż tak „dobrych” mafiosów u sie-
bie nie mamy (na nasze szczęście). Mamy nato-
miast wybitnych specjalistów, którzy znają się 
na wszystkim. Jak na przykład pani Janina Goss, 
80-letnia przyjaciółka prezesa PiS, która będzie 
zasiadać w radzie nadzorczej Orlenu. Wszak 
największe polskie firmy dysponują ogromnymi 
środkami, które przecież przed najbliższymi 
wyborami bardzo są potrzebne. Propaganda 
kosztuje…, ale też pada na podatny grunt. A ten 
grunt jest od lat szykowany przez „wybitne uni-
wersytety” budowane przez Rydzyka, publiczne 
media suto podlewane miliardowymi dotacjami 
czy szkoły i programy nauczania z coraz niż-
szym poziomem. Dlatego prezes rządzącej partii 
może wyjść i gadać głupoty. Efektywni populiści 
pojawili się w Europie około 30 lat temu szerząc 
tzw. symplicyzm*. Dlatego taki Sasin czy inny 
pisowski aparatczyk może bezkarnie publicznie 
przekonywać o konieczności budowy lotniska 
w Radomiu, motywując to tym, że Radom jest na 
południu Polski, a nasi rodacy najczęściej latają 
samolotami na południe Europy. 
Wbrew temu, co pisowcy próbują nam 

wmówić, świat JEST skomplikowany. Jeśli ktoś 
mówi, że jest prosty, to prowadzi nas prostą 
drogą do autorytaryzmu. 
Gdzie w tym wszystkim może się odnaleźć zwykły 

obywatel, który nie ma przyjaciół w TVP, Orlenie 
czy innych spółkach Skarbu Państwa? W obliczu 
tych wszystkich spraw, wciąż aktualna jest diagno-
za Johna Lennona w jego Working Class Hero… 
Minęło kilkadziesiąt lat, a tekst jest wciąż bardzo 
aktualny, w każdym niemal wersie. (pure)
*tendencja do zbytniego upraszczania i spłycania 

jakichś zagadnień

Stanisławie Raczyńskiej 
wyrazy szczerego współczucia i żalu 

z powodu śmierci

MĘŻA

składa
Burmistrz Jacek Lipiński 

oraz 
Samorząd Aleksandrowa Łódzkiego
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sesja budżetowa

Tegoroczny budżet jest o ponad 
kilkadziesiąt milionów niższy 
od poprzednich. Konkretnie 
o 32 miliony złotych mniej 
jest po stronie dochodów i aż 
o 53 miliony mniej po stronie 
wydatków. Matematycznie rzecz 
ujmując, dochody budżetowe 
wyniosą 162 mln złotych, 
a wydatki 166 mln złotych. 
Budżet z pomniejszonym 
dochodem z PIT coraz trudniej 
jest dopiąć. 

Skutki  bezprawnego,  sprzecznego 
z  normami  konstytucyjnymi  pozbawia-
nia samorządów od kilku lat przez rząd 
PiS dochodów własnych widać dziś go-
łym okiem. W ostatnim roku tzw. „polski 
ład” pozbawił aleksandrowski samorząd 
kolejnych 8 mln złotych. W konsekwen-
cji,  jak wyliczyli eksperci Związku 
Miast Polskich, tylko w ciągu czte-
rech lat, rząd PiS odebrał bezpraw-
nie samorządowi Aleksandrowa 
Ł. ok. 94 mln zł dochodów z PIT. 
To, co należy się samorządom na rozwój 
małych  ojczyzn,  czyli dochody z PIT 
zmalały o kilkadziesiąt milionów. 
W przypadku Aleksandrowa Łódzkiego 
o  8 milionów  tylko  w  przypadku  roku 
2023.
—  Na  2023  rok  zaplanowaliśmy  te 

dochody na 42 mln 600 tysięcy złotych, 
a przypomnę, że w ubiegłym było to 50 

mln  złotych  —  mówi  Grzegorz  Siech 
skarbnik miasta. — Może gminy będące 
w stagnacji nie odczuwają  tak  tego, ale 
Aleksandrów Łódzki, któremu przybywa 
mieszkańców, rok w rok dochody z PIT 
rosły i to budowało budżet. Inwestowali-
śmy, rozwijaliśmy się i każdy chciał tutaj 
mieszkać. Te dochody uszczuplono nam 
w latach 2020-2023 i dla takich samo-
rządów jak nasz, jest to bardzo dotkliwe 
finansowo. I trzeba oszczędzać. 
W związku z  tym w budżecie na  ten 

rok mamy dużo mniejsze wydatki w sto-
sunku do  potrzeb.  Planowane  inwesty-
cje  zmniejszono  o  8  mln  400  tysięcy 
złotych.  W  efekcie  na  liście  zadań  do 
realizacji  znalazły  się  te  najważniejsze, 
finansowane z dotacji zewnętrznych, na 
łączną sumę 25 mln 768 tysięcy złotych. 
Niemało, ale na pewno nie tak dużo, jak 
by się chciało. Spodziewać się więc mo-
żemy  budowy  ronda  na  skrzyżowaniu 
ulic  Konstantynowskiej  i  Pabianickiej 
za 6 mln złotych (4,5 mln to dofinanso-
wanie),  budowy  ulicy  Podleśnej  w  Ru-
dzie Bugaj za 2 mln złotych, rozbudowy 
bazy edukacyjnej szkół w Rudzie Bugaj 
i Bełdowie  za 25 mln  złotych w dwóch 
etapach — w latach 2023-2024 (z dofi-
nansowanie w kwocie 21 mln 250 tys. zł) 
oraz budowy wodnego parku zabaw na 
terenie MOSiR za kwotę 5,5 mln złotych 
(4,5 mln zł dofinasowania). 
Z  trudem,  ale  jednak  wygospodaro-

wano też 150 tys. zł na budowę oświetle-
nia ulicznego oraz 50 tys. zł na usuwanie 
azbestu z budynków mieszkalnych. 
W budżecie na 2023  rok  zmniejszo-

no też wydatki na oświatę (3,5 mln zł), 

pomoc społeczną (1 mln 250 tys. zł), ad-
ministrację (3 mln 400 tys. zł), transport 
i drogi (1 mln 300 tys. zł) oraz dotacje dla 
jednostek  oświatowych  będących w  rę-
kach prywatnych (6 mln 200 tys. zł). 
Niewykluczone,  że  w  ciągu  roku 

zwiększyć  trzeba  będzie  planowane  za-
dłużenie, które szacowane jest na koniec 
2023 roku na poziomie 52 mln 900 tys. 
zł. Jest to nadal bezpieczny poziom dłu-
gu  i  prognozowana  na  lata  2023-2029 
Wieloletnia  Prognoza  Finansowa  po-
twierdza możliwość jego obsługi. 
— Na dzień 12 stycznia budżet jest 

niedoszacowany  po  stronie  wydat-
ków.  Chcielibyśmy  tą  różnicę  pokryć 
z  rozliczeń  ubiegłorocznych  — mówi 
Grzegorz  Siech.  —  Z  analizy  wynika 

jednak,  że  najprawdopodobniej  bę-
dzie  konieczność  skorzystania  z  do-
datkowych tytułów dłużnych. I muszę 
powiedzieć, że jest to pierwszy taki 
budżet, w którym zaczynają być 
widoczne skutki totalnych zmian 
podatkowych, które w sposób 
oczywisty naruszają art. 167 
Konstytucji RP gwarantujący sa-
morządom stabilność ich docho-
dów własnych. Reformy finansowe 
rządu źle wpłynęły na samorządy. My 
od tego czasu straciliśmy kilkadziesiąt 
milionów złotych, których dzisiaj bar-
dzo w budżecie brakuje.
Budżet  gminy  na  2023  rok  przyjęto 

na pierwszej w tym roku sesji Rady Miej-
skiej, która odbyła się 12 stycznia. (kbs)

Budżet 2023 przyjęty
To nie będzie łatwy rok dla samorządu. 

Telewizja Aleksandrów 
Łódzki podsumowała 
statystyki za ubiegły rok 
i okazało się, że rok 2022 
okazał się dla niej bardzo 
dobry, bowiem strona 
facebookowa Telewizji 
Aleksandrów Łódzki od-
notowała kolejne wzrosty. 
Zasięg strony to prawie 
3 000 000 — to oznacza 
wzrost o prawie 70%. 
Stronę odwiedziło  163 725 

osób,  to  wzrost  o  106%,  od-
notowano  również 2 667 no-
wych polubień strony (wzrost 
o ponad 54%). Obecnie regu-
larnie  obserwuje  stronę  na 
Facebooku 15 315 osób, z cze-
go 67% to kobiety a 37% męż-
czyźni.  Najliczniejszą  grupę 
obserwujących  stanowią  ko-
biety w przedziale 35-44 lata, 
następnie 45-54  i 25-34  lata. 
Wśród  mężczyzn  najliczniej-
szą  grupę  wiekową  stanowią 
panowie w wieku 35-44 i 25-
34 lata. 
Najczęściej  stronę  obser-

wują  mieszkańcy  Aleksan-

drowa  Łódzkiego  —  21,7%, 
następnie  mieszkańcy  Łodzi 
—  19,4%,  mieszkańcy  gminy 
Aleksandrów  Łódzki  to  — 
5,6%,  Zgierza  —  3,8%, War-
szawy 1,9%. Po ok. 1% stano-
wią  mieszkańcy  ościennych 
gmin:  Poddębic,  Konstanty-
nowa,  Lutomierska,  Ozorko-
wa oraz Pabianic, co świadczy 
o szerokim oddziaływaniu Te-
lewizji Aleksandrów.
W  2022  roku  materiały 

TVA wyświetlano przez 3 000 
000  minut  czyli  50  tys.  go-
dzin, co stanowi wzrost o po-
nad 40% w stosunku do roku 
2021.  Odnotowano  4,6  mln 
wejść na stronę TVA. Do tego 
każdego  tygodnia  Telewizję 
Aleksandrów  Łódzki  ogląda 
około 5  tys.  osób,  za pośred-
nictwem sieci kablowej Alek-
sander SAT. 
Warto dodać,  że  także po-

jedyncze  materiały  Telewizji 
Aleksandrów  osiągają  wyso-
ką  oglądalność.  Na  przykład 
w  ostatnim  czasie  materiał 
o chorym psie Zuzi i jej panu, 

osiągnął  prawie  milionowy 
zasięg.  Dzięki  temu  bardzo 
szybko  zebrano  pieniądze  na 
leczenie psa  i  zorganizowano 
grupę  pomocową  dla  Pana 
Mieczysława  —  właściciela 
psa.  To  także materiały  TVA 
pomagają  i  promują  akcje 
i  zbiórki  pomocowe  odby-
wające  się  w  naszej  gminie, 

a  dzięki  zasięgom  strony po-
moc płynie z całego kraju, do 
zbiórek  często  włączają  się 
ościenne miasta.  
Telewizja  Aleksandrów  to 

także  jedna  z  nielicznych  te-
lewizji  samorządowych,  reali-
zująca wielokamerowe przed-
sięwzięcia.  Realizuje  w  ten 
sposób  również  programy  na 

żywo takie jak: gale, festiwale, 
wydarzenia  sportowe  i  kul-
turalne.  Często  realizowane 
również  są  wejścia  na  żywo, 
które sprawdzają się najlepiej 
jako promocja wydarzeń, któ-
re  mają  się  niebawem  odbyć 
lub właśnie  się  zaczynają,  za-
chęcając  aleksandrowian  do 
udziału w nich. S.S.

Telewizja Aleksandrów Łódzki coraz popularniejsza
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aktualności

Nowy rok rozpoczął się jubileuszo-
wo. Równo sto lat skończyła 1 stycznia 
Irena Stasiak — aleksandrowianka od 
74 lat. Byli więc goście, były życzenia 
i dużo uśmiechów. Jubilatka mieszka 
z córką. 
Opiekę ma też ze strony syna i sy-

nowej,  którzy  często  matkę  odwie-
dzają.  Pani  Irena  doczekała  się  też 

gromadki wnuków, prawnuków i pra-
prawnuków. 
Jak  na  prawdziwe  urodziny  przy-

stało, był  tort  i pogaduchy przy  stole 
o  dawnych  czasach.  Jubilatka,  choć 
w  dobrym  zdrowiu,  ma  problemy 
z chodzeniem i jak to zwykle bywa — 
pamięta najlepiej czasy swojej młodo-
ści. A było co powspominać. (kbs)

100 lat to za mało

Święto Trzech Króli w Aleksandro-
wie  Łódzkim  zostało  uczczone  mar-
szem  Nordic  Walking  zorganizowa-
nym  w  ramach  Aleksandrowskiego 
Budżetu Obywatelskiego. To już trzeci 
marsz w ramach zwycięskiego projek-
tu:  „Po  zdrowie  i  kondycję  z  kijkami 
Nordic  Walking  przez  Gminę  Alek-
sandrów  Łódzki”  —  marsz  pod  taką 
nazwą  i  w  złotych  koronach  na  gło-
wach poprowadził trener Rafał Roma-
nowicz. 
Spotkanie  rozpoczęło  się korono-

waniem i edukacją Nordic Walking. 
Trasa biegła przez miasto i Rezerwat 
Przyrody Torfowisko Rąbień — łącz-
nie 11,5 km. Na koniec był poczęstu-

nek  i pokaz  specjalnej kamizelki do 
masażu.  Było  aktywnie,  smacznie 
i  edukacyjnie.  Pogoda  i  uczestni-
cy  dopisali.  —  Dziękuję  wszystkim 
marszowiczom za udział, mojej gru-
pie  Nordic  Walking  Cardio  Alek-
sandrów  Łódzki,  Nordic  Walking 
Lutomiersk  oraz  biorącym  udział 
dzieciom,  które  pokonały  dzielnie 
prawie całą drogę — mówi Irena Kaj-
szczak koordynator akcji. 
Każdego tygodnia wspólnie z alek-

sandrowskimi grupami można treno-
wać  i  podziwiać  piękne  tereny w na-
szej gminie  i w nieco dalszej okolicy. 
Aleksandrowianie — kije w dłoń  i do 
zobaczenia na trasie! 

Tak przywitaliśmy nowy rok

W środę (21 grudnia) nagrodzo-
no  najlepszych  policjantów  i  stra-
żaków  województwa  łódzkiego. 
W  gronie  wyróżnionych  znalazło 
się  dwoje  strażaków  z  Rąbienia. 
W  kategorii  najlepszy  strażak  ra-

townik OSP w 2022 r. drugie miej-
sce  zajęła  dh  Iwona  Nowak  OSP 
w Rąbieniu, a kategorii Honorowy 
dawca  krwi  OSP  w  2022  r.  —  dh 
Mariusz Kamiński z OSP w Rąbie-
niu. Gratulujemy! (S.S.)

Strażacy z Rąbienia wśród 
nagrodzonych

Do  tragicznego  pożaru  doszło  3 
stycznia w budynku przy ul. Łęczyckiej. 
W jednym z mieszkań ogień pojawił się 
po godzinie 17. Niestety, w wyniku po-
niesionych obrażeń, śmierć na miejscu 
poniósł  64-letni  mężczyzna,  którego 
z  budynku  ewakuowali  strażacy.  Do-
kładne okoliczności pożaru wyjaśniają 
policjanci pod nadzorem prokuratury.

Zginął w pożarze
Staraniem  aleksan-

drowskiego  samorządu 
i  Aleksandrowskiego 
Forum  Społecznego  do 
aleksandrowskich  pla-
cówek  oświatowych  tra-
fiły  różowe  skrzynki. 
Przewodnicząca  Rady 
Miejskiej  Małgorzata 
Grabarczyk  osobiście 
rozwiozła je do szkół. Te-
raz do  akcji włączyła  się 
firma  Procter & Gamble 
z  Aleksandrowa  Łódz-
kiego,  która  przekazała 
materiały  higieniczne, 
które  trafiły  jako  uzu-
pełnienie do skrzyneczek 
w szkołach. Akcja „Różo-
wa  skrzyneczka”  mająca 
zapobiegać  wyklucze-
niu  menstruacyjnemu 
dziewczynek  zatacza  co-

raz  szersze  kręgi  w  Pol-
sce.  Dzięki  temu  wiele 
dziewcząt,  w  nagłej  po-
trzebie, może skorzystać 
za  darmo,  z  podpasek 
czy tamponów. 
W  Aleksandrowie 

skrzyneczki  pojawiły 
się  już  wcześniej  m.  in. 
w  budynku  OPS,  teraz 
trafiły  też  do  szkół.  Bo 
problem jest bardzo po-
ważny:  21%  uczennic 
jest  zmuszonych  wyjść 
z  zajęć  szkolnych  z  po-
wodu  braku  podpaski, 
a  10%  w  ogóle  nie  wy-
chodzi  z  tego  powodu 
z  domu.  42%  rodzin 
nie  rozmawia  w  domu 
o  miesiączce,  43%  na-
stolatek  unika  tematu 
okresu z ojcem. (S.S.)

Różowe skrzynki w szkołach
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akcja charytatywna

Charytatywna akcja 
IGOR dobiegła końca. 
W niespełna dwa 
miesiące udało się 
uzbierać prawie 50 
tysięcy złotych. To 
zasługa organizatorów 
i wszystkich, którzy 
w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do 
zbiórki. Te środki na 
jakiś czas wystarczą, 
by na najwyższym 
możliwym poziomie 
rehabilitować i tym 
samym ratować 
chłopca. 

Jedni piekli ciasta, inni ro-
bili  świąteczne  stroiki  a  jesz-
cze  inni  organizowali  zbiórki 
podczas  sportowych  akcji. 
Zaangażowanie ze strony spo-
łeczeństwa  było  ogromne. 
Nikogo  nie  trzeba  było  prze-
konywać  i  zachęcać,  by  po-
święcił  swój  czas.  Akcja  Igor 
opanowała cały Aleksandrów.
—  W  pomoc  włączyły  się 

wszystkie  placówki  oświato-

we.  Od  przedszkolaków  po 
licealistów. Rodzice pomagali 
młodszym lub sami wypieka-
li  z  nami  pierniki,  które  po-
tem  trzeba  było  roznieść  po 
mieście.  Jedni  przekazywali 
dary  na  licytacje,  by  Ci  dru-
dzy mogli kupić i zasilić kon-
to. Cieszymy się, że mogliśmy 
wesprzeć  rodziców  Igora,  ale 
cieszymy  się  również  z  tego, 
że  i  tym  razem  aleksandro-
wianie  nie  zawiedli  —  mówi 
Iwona Dąbek prezes Aleksan-
drowskiego  Forum  Społecz-
nego.
Organizatorem  akcji  było 

Aleksandrowskie Forum Spo-
łeczne  oraz  aleksandrowski 
samorząd.  Do  tego  zaanga-
żowanie  placówek,  klubów 
sportowych  i  instytucji  roz-
kręciło  zbiórkę  na miarę  na-
szej  gminy.  Zebranie  50  tys. 
zł  w  zaledwie  kilka  tygodni 
uwiarygadnia  przekonanie 
o  wyjątkowości  społeczeń-
stwa obywatelskiego Aleksan-
drowa Łódzkiego.
Rozpoczęliśmy  wyjątko-

wym  koncertem  w  Szkole 
Podstawowej nr 3 —  już  tam 
rada  rodziców  przekazała 
pierwszy  czek  a  łącznie  uda-
ło się wówczas zebrać 10 tys. 

zł.  W  tym  samym  czasie  we 
wszystkich placówkach  trwa-
ły świąteczne kiermasze. 
Pieniądze  zbierano  także 

podczas  specjalnie  zorga-
nizowanego  turnieju  kara-
te,  meczu  z  Mikołajem  czy 
świątecznego marszu Nordic 
Walking.  Akcję  zakończy-
ło  piernikowe  szaleństwo, 
gdzie  członkowie  AFS  i  ich 
przyjaciele  upiekli  kilka  ty-
sięcy ciasteczek. 
—  To  niewyobrażalna  ra-

dość pomagać, ale i doświad-
czać takiego wsparcia ze stro-
ny  naszych  mieszkańców. 
Wiemy,  że  za  każdym  razem 
możemy  na  nich  liczyć.  A  to 
poczucie  wspólnego  podej-
mowania  wyzwań  —  gdyby 
kiedykolwiek  potrzebna  była 
pomoc, jest bezcenne. Jeszcze 
raz wielkie podziękowania — 
mówi  ze wzruszeniem  Iwona 
Dąbek. 
3-letniego  Igora  pozna-

liśmy  w  listopadzie  ubie-
głego  roku.  Odwiedzili-
śmy  go  w  domu,  gdzie  na 
pierwszy  rzut  oka  wydawał 
się  zdrowym,  uśmiechnię-
tym  maluchem.  Z  każdą 
chwilą  jednak  można  było 
coraz  bardziej  zauważać, 
że  coś  jest  nie  tak. U  Igora 
zdiagnozowano  dystrofię 
mięśniową.  Chorobę  gene-
tyczną,  która  każdego  dnia 
osłabia  siłę mięśni — w  rę-
kach, nogach, wspomagają-
cych pracę płuc. Jedynie, co 
można  zrobić  to  rehabilito-
wać i podawać sterydy. I na 
to  zbieraliśmy  pieniądze. 
Wiedzieliśmy,  że  aleksan-
drowianie nie zawiodą. 
Dziękujemy  wszystkim, 

którzy przyłączyli się do zbiór-
ki. Bo  tak  to  się  robi w Alek-
sandrowie Łódzkim ;-) (ak)

Była potrzebna pomoc 
i pomogliśmy
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STYCZEŃ 2022

Styczeń 2022 roku powitał nas 
olbrzymim  zamieszaniem  wywo-
łanym wprowadzeniem Polskiego 
Ładu,  na  którym  wszyscy  mieli 
skorzystać,  a  który  wielu  dopro-
wadził do płaczu i irytacji. Do tego 
doszły podwyżki cen energii i żyw-
ności,  które  były  dopiero  przed-
smakiem  tego,  co  czekało  nas 
w ubiegłym roku, czyli olbrzymiej 

inflacji. Właśnie z powodu droży-
zny odwiedził nasze miasto prze-
wodniczący  Platformy  Obywatel-
skiej  Donald  Tusk.  To  była  jego 
druga  wizyta  w  naszym  mieście. 
Styczeń zakończyliśmy nieco bar-
dziej  optymistycznie  podsumo-
wując zbiórkę podczas 30. Finału 
Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej 
Pomocy.  Znów  pobiliśmy  rekord 
zbierając  ponad  273  tys.  złotych, 
czyli  35  tys. więcej niż  rok wcze-
śniej. Spory udział w tej sumie, bo 
69 tys. złotych miało wylicytowa-
nie  przez  Burmistrza  i  przyjaciół 
złotego serduszka WOŚP. W 2022 
roku po raz kolejny najhojniejsza 
okazała  się  firma  Martis  i  to  do 
niej trafiło serduszko.

LUTY 2022

Na  początku  lutego  żyliśmy 
ustawą  potocznie  zwaną  „Lex 
Czarnek”,  która  praktycznie  pa-
raliżowała  życie  szkoły  i  odbie-
rała  samorządom  decyzyjność 
na  rzecz  kuratorów.  Tym  razem 
ustawie  przeciwstawił  się  prezy-
dent  Duda,  który  pod  wpływem 

żony  nauczycielki,  (która  wresz-
cie zabrała głos) odmówił podpi-
sania tej ustawy. 

Nasze  miasto  zostało  docenio-
ne  przez  program  „Dzień  Dobry 
TVN”  za  najbardziej  pozytywną 
historię miesiąca, tradycyjną „Po-
zytywką”.  Tym  razem  doceniono 
nas za naszą politykę pro zwierzę-
cą,  czyli  kompleksowe  rozwiąza-
nie problemu bezdomności psów, 
oraz adopcje zwierząt przez urząd 
i urzędników. 

MARZEC 2022

24  lutego 2022  roku Rosja  za-
atakowała  Ukrainę.  Jednak  tak 
naprawdę z pewnym opóźnieniem 
skutki wojny odczuliśmy dopiero 
w marcu  i  kolejnych miesiącach. 
Po  wybuchu  wojny  powołano 
sztab kryzysowy, który zajął się ko-
ordynacją pomocy dla uchodźców 
i  Ukrainy.  Do  akcji  natychmiast 

włączyły  się  gminne  instytucje 
(UM,  OPS)  oraz  aleksandrowia-
nie, organizacje społeczne, straża-
cy i Aleksandrowskie Forum Spo-
łeczne,  które uruchomiło  zbiórkę 
środków.  Serdecznie  przyjmowa-
no napływających uchodźców, or-
ganizując dla nich miejsca pobytu 
w  prywatnych  domach  i  strażni-
cach  OSP.  Szacuje  się,  że  przez 
Aleksandrów  Łódzki,  korzystając 
z różnych form pomocy instytucji 
i osób prywatnych, przewinęło się 
około  2  000  tysięcy  ukraińskich 
uchodźców.  Ruszyły  zbiórki  da-

rów  dla  uchodźców,  armii  oraz 
mieszkańców  Ukrainy,  do  której 
włączyli  się  również  przedsię-
biorcy z naszego rejonu (zebrano 
w sumie pomoc wartości kilkuset 
tysięcy  złotych).  Potrzebna  była 
ich segregacja i ekspedycja. W su-
mie wysłaliśmy ponad 30 dużych 
transportów  na  Ukrainę,  a  Alek-
sandrów stał się hubem dla pomo-
cy napływającej  z  innych krajów, 
takich  jak Wielka  Brytania,  USA 
czy  nawet  egzotyczna  Kolumbia. 
Uruchomiono  naukę  języka  dla 
dorosłych i dzieci. Zorganizowano 
naukę w szkołach dla ukraińskich 
dzieci  oraz  pomoc  w  uzyskaniu 
dokumentów  i  zatrudnieniu  dla 
dorosłych.  Dziś  wielu  Ukraiń-
ców  wróciło  do  domu  lub  znala-
zło  sobie  nowe  miejsca  do  życia 
w Polsce, wielu jednak pozostało. 
Jedni,  bo nie mają  gdzie wracać, 
a  inni, bo  tu  znaleźli  swoje miej-
sce do życia. 

KWIECIEŃ 2022

W  kwietniu  konieczna  była 
kontynuacja pomocy dla Ukrainy. 

Uroczyście oddano do użytku no-
woczesną, pasywną halę sportową 
w SP Bełdów. Halę zbudowano już 
wcześniej, lecz z uwagi na pande-
mię nie można było zorganizować 
odpowiedniej uroczystości. Teraz 
w  ramach  inauguracji  odbył  się 
specjalny mecz koszykówki. 

W  kwietniu  ruszyły  również 
prace  nad  przebudową  ul.  No-
wokaliskiej,  w  ramach  której 
zrealizowano  pierwszy  odcinek 
przebudowy  ciągu  ulic  Nowo-
kaliska  –  Sportowa  -Poselska. 
W  związku  z  pozyskaniem  środ-
ków  zewnętrznych  podjęto  rów-
nież decyzję o budowie ronda na 
skrzyżowaniu  ul.  Pabianickiej 
i Konstantynowskiej.

MAJ 2022

Maj przyniósł kolejne rozstrzy-
gnięcie  w  dziesiątym  konkursie 
Dziennika Gazety Prawnej. Nasza 
gmina  zdobyła  pierwsze  miejsce 
i  tytuł  Perły  Samorządu,  Perłą 
wśród  włodarzy  został  burmistrz 
– Jacek Lipiński. Gmina odebrała 
też  tytuł Lidera Dobrych Praktyk 
w  zakresie  środowiska  i  Lidera 
komunikacji  i  promocji.  Jakby 
tego  było  mało,  Aleksandrowo-
wi  przyznano  pierwsze  miejsce 
w  rankingu  dziesięciolecia  plebi-
scytu.  Aleksandrów  po  raz  ósmy 
znalazł  się  nie  tylko  w  czołówce 
najlepszych  polskich  samorzą-
dów, ale zgarnął wszystko, co było 
do wzięcia. 

W maju rozstrzygnięto 9. plebi-
scyt „Sportowiec roku 2021”. Spor-
towcem Roku została Julia Janus, 
Młodzieżowym Sportowcem Roku 
Hanna  Pietrzak,  Trenerem  Roku 
–  Kazimierz  Tomczyk,  Drużyną 
Roku  –  MKS  Aleksandrów  SMS-
-LO w Aleksandrowie Łódzkim. 
10  maja  na  stadionie  MOSiR 

odbył  się  Ogólnopolski  Finał 
Drużynowych  Biegów  Przełajo-
wych. Odwiedził nas prezes PZLA 
Henryk  Olszewski  (były  trener 
T.  Majewskiego).  Byli  również 
olimpijczycy  z  Tokio  —  Mateusz 
Rzeźniczak,  Mateusz  Borkowski 
oraz  złoty  medalista  ze  sztafety 
mieszanej  Dariusz  Kowaluk.  Za-
skoczeni  byli  stworzonymi  wa-
runkami  do  treningów  i  imprez 
sportowych. Uczniowie Sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 3 osiągnę-
li  jeden  z  najlepszych  wyników 
w historii, zdobywając 2 złote i je-
den brązowy medal.

CZERWIEC 2022

W czerwcu odbyła się pierwsza 
sesja  Młodzieżowej  Rady  Miej-

Mamy co wspominać…



strona 740 i cztery, Nr 1 (663), 13 stycznia 2023 r. 

subiektywne podsumowanie 2022 roku

skiej  w  Aleksandrowie  Łódzkim. 
21 młodych  radnych wybrano  na 
dwuletnią  kadencję.  Młodzi  spo-
łecznicy  złożyli  ślubowanie  i  wy-
brali  Prezydium.  Teraz  czas  na 
pracę, bo ich kreatywność, pomy-
sły  i entuzjazm bez wątpienia za-

owocują  niejedną  ciekawą  i waż-
ną inicjatywą. Młodzieżowa Rada 
to organ doradczy burmistrza. 
Także  w  czerwcu  Jacek  Lipiń-

ski  uzyskał  absolutorium  za  po-
przedni rok, to ważne wydarzenie 
dla burmistrza, który w 2022 ob-
chodził swój jubileusz 20-lecia na 
tym stanowisku.

LIPIEC 2022

Po  raz  11  ogólnopolski  kon-
kurs  Lider  Edukacji,  odbywający 
się w Wejherowie potwierdził,  że 
oświata  w  naszej  gminie  stoi  na 
wysokim  poziomie.  Aleksandrów 
Łódzki  odebrał  aż  trzy  nagrody: 
certyfikat  potwierdzający  tytuł 
Lidera,  wyróżnienie  nadzwyczaj-
ne  i  tytuł  Lidera  bezpieczeństwa 
w  oświacie  oraz medal  XI  edycji 
konkursu dla burmistrza Jacka Li-
pińskiego. W tym konkursie przez 
11  lat  zdobyliśmy  już  praktycz-
nie  wszystko.  W  lipcu  mogliśmy 
wreszcie pojechać pierwszym od-

cinkiem trasy S14 od węzła Alek-
sandrów (przy hotelu Jan Sander) 
w  kierunku  Retkini  i  Pabianic. 
Trasa  powstawała  w  bólach,  bo 

pierwotny  projekt  został  zatrzy-
many przez PiS, a potem znacznie 
okrojony  ze  zjazdów.  W  efekcie 
w  ramach  „oszczędności”  zapła-
cimy więcej za mniej. Gdy tempo 
prac  się  utrzyma,  na  wiosnę  być 
może  pojedziemy  w  przeciwnym 
kierunku — w stronę Emilii.

SIERPIEŃ 2022

W  sierpniu  dawna  „Polihym-
nia”  zyskała  nowe  oblicze. W  ra-
mach  Budżetu  Obywatelskiego 
zagospodarowano teren, czyli wy-
konano  alejki  z  kostki  brukowej, 
słupy  oświetlenia  ulicznego  typu 

LED i osiem reflektorów podświe-
tlających.  Pozostałe  prace,  które 
zostały  wykonane,  sfinansowano 
już po prostu z budżetu gminy. To 
urządzenia zabawowe, kosze, ław-
ki, jak również te nasadzenia, któ-
re zostały wykonane w tym roku. 
Koszt  całej  inwestycji  to  kilkaset 
tysięcy złotych. 
Jak  co  roku  w  z  okazji  dnia 

Wojska Polskiego w sierpniu zor-
ganizowano MoroRun, czyli bieg, 
który  zyskał  sobie  wielu  wielbi-
cieli  nie  tylko  w  Aleksandrowie. 
W  2022  były  takie  dwa  —  naj-
pierw dla najmłodszych, a potem 
dla starszych na 5 km. 

WRZESIEŃ 2022

Wrzesień  to  już  tradycyjnie 
w  naszym  mieście  miesiąc  festi-
wali.  Festiwal  Sztuk  Różnych  to 
zabawa,  kiermasze  i  otwarta  im-
preza  dla  wszystkich.  Summer 
Dying Loud za to, to festiwal bile-
towany dla miłośników  ciężkiego 
brzmienia.  Jego XIII  edycja  była 
niezwykle udana. Zorganizowana 

w  trzydniowej  formule,  przycią-
gnęła  fanów  z  całego  kraju  i  nie 

tylko.  Bo  sława  tego  wydarzenia 
sięga  daleko  poza  Polskę,  będąc 
wizytówką  naszego  miasta.  We 
wrześniu Rada Miejska, docenia-
jąc  20-letnią  pracę  Burmistrza 
Jacka  Lipińskiego,  uhonorowała 
go tytułem i medalem Honorowe-
go Obywatela.

PAŹDZIERNIK 2022

Październik  był  okazją  do  pod-
sumowania  obchodów  200-lecia 
uzyskania  praw  miejskich  przez 
Aleksandrów Łódzki oraz 20-lecia 
pracy Burmistrza Jacka Lipińskie-
go. 14 października 2022 r. w hote-
lu Jan Sander odbyła się uroczysta 
gala,  na  którą  zaproszono  samo-

rządowców z sąsiednich gmin i po-
wiatów,  przedstawicieli  licznych 
aleksandrowskich  organizacji 
społecznych,  klubów  sportowych, 
działaczy,  przedsiębiorców  i  alek-
sandrowskich  instytucji,  a  także 
urzędników, by podziękować im za 
dotychczasową współpracę. Szcze-
gólnie  zasłużeni  goście  otrzymali 
pamiątkowe medale i dyplomy.
W  październiku  ruszyły  także 

prace  przy  budowie  ścieżek  rowe-
rowych. Jej pierwszy etap obejmuje 
budowę ścieżki rowerowej od placu 
Kościuszki  do  drogi  prowadzącej 
do  zakładów  Proctera  w  ŁSSE  — 
Podstrefie  Aleksandrów  Łódzki  — 
w sumie 1400 metrów. To pierwszy 
z pięciu etapów budowy.

LISTOPAD 2022

Listopad  przyniósł  koniec  waż-
nych inwestycji. Oddano po remon-
cie  boisko  przy  SP3.  Ostateczny 

koszt  to  ponad  4,1 mln  zł,  z  czego 
tylko  1 mln  zł  to  dotacja Minister-
stwa  Sportu  i  Turystyki.  Oddano 
również Aleksandrowskie Centrum 
Kultury,  mieszczące  się  przy  SP  1, 

w  pomieszczeniach  po  prywatnym 
gimnazjum i liceum. To ponad 400 
m kw. powierzchni i kilkanaście po-
mieszczeń,  w  których  działać  będą 
liczne  pracownie,  sale  językowe 
i kółka zainteresowań oraz Uniwer-
sytet  III Wieku. Remont  i  przysto-
sowanie pomieszczeń do nowych za-
dań kosztował ponad pół miliona zł. 
Listopad przyniósł również spor-

towe  emocje  związane  z  rozpoczę-
ciem Mistrzostw Świata w Piłce Noż-
nej,  rozgrywane  w  Katarze.  I  choć 
nasza reprezentacja wyszła z grupy, 
pierwszy raz od przeszło trzech de-
kad, to styl gry rozczarował.

GRUDZIEŃ 2022

W grudniu Aleksandrów Łódzki 
znalazł się w Złotej Dziesiątce naj-
lepszych  samorządów  w  Polsce 
w Rankingu „Rzeczpospolitej”. To 
już  jedenasty  raz  z  rzędu,  kiedy 
stoimy wśród miast, które są wzo-
rem do naśladowania. 
Grudzień to również tradycyjnie 

już  miesiąc  licznych  akcji  chary-
tatywnych. Kilkaset  listów do Św. 

Mikołaja, paczki dla seniora, liczne 
akcje  i  zbiórki  na  leczenie  Igorka 
(ponad  48  tys.  złotych  zebranych 
przez AFS). Takie działania to  już 
wizytówka naszego miasta.  S.S.
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Ośrodek  Pomocy  Społecznej  powołany  został 

przez Radę Miasta i Gminy Aleksandrowa Łódzkie-
go 28 lutego 1990 roku, a formalnie działał od po-
czątku lipca tego samego roku. Pierwotnie siedziba 
mieściła  się  przy  placu  Kościuszki  8.  Latami  pra-
cownicy zmagali się z  fatalnymi warunkami pracy, 
co również mogło mieć przełożenie na świadczenie 
jakości usług. 

Jacek Lipiński burmistrzem został w 2002 roku 
i  zauważył  potrzebę  zapewnienia  odpowiedniego 
budżetu  na  opiekę  społeczną,  która we wcześniej-
szych  latach  znajdowała  się  zazwyczaj  na  samym 
końcu. A pierwsze dowody na zrozumienie niesienia 
wsparcia i pomocy mieszkańcom przez — wówczas 
nowego — burmistrza zauważono dość szybko. Pra-
cownicy  przenieśli  się  do  budynku  przy  ul.  Piotr-
kowskiej. Już po wygranych wyborach znalazły się 
pieniądze  na  zwiększenie  realizacji  działań  mają-
cych na celu umożliwienie osobom i rodzinom prze-
zwyciężania trudnych sytuacji życiowych. 

W 2008 przy ul. Pabianickiej powstały lokale so-
cjalne. Budynki zakupione z budżetu gminy dotar-
ły z Hamburga. W późniejszym czasie część z nich 
została  przekształcona  w  mieszkania  chronione, 
czyli wydzielono formę wsparcia całodobowego. Do 
tej pory znajduje się  tam baza noclegowa dla osób 
bezdomnych, starszych i chorych, w trudnej sytuacji 
życiowej.

Program polityki społecznej z roku na rok rozwija 
się w dynamicznym tempie. W  latach 2008-2009, 
dzięki dofinansowaniu ze środków krajowych udało 
się rozbudować Centrum Pomocy Rodzinie i Usług 
Socjalnych  przy  ul. Warszawskiej.  To miejsce  jest 
szczególne dla seniorów, którzy nie tylko korzystają 
z posiłków, ale przede wszystkim z zajęć kulturalno-
-oświatowych. Od wielu lat można również skorzy-
stać ze świadczeń rodzinnych. 

W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. 
Piotrkowskiej przeszedł termomodernizację. Dobu-
dowano  zewnętrzny  dźwig  dla  niepełnosprawnych 
oraz wykonano prace wewnątrz budynku. Koszt in-
westycji to prawie 800 tys. zł. 

Polityka  społeczna  to  program  na  rzecz  prze-
ciwdziałania  wykluczeniu  społecznemu,  integracji 
podnoszenia zdolności zawodowych i dla osób dłu-
gotrwale bezrobotnych. Gmina Aleksandrów Łódzki 
na  czele  z  burmistrzem  zdecydowała  się  na  kolej-
ną  ważną  inwestycję  —  budowę  Środowiskowego 
Domu  Samopomocy  dla  osób  niepełnosprawnych, 
jako dzienną placówkę wsparcia. Projekt został zre-
alizowany  w  latach  2016-18  przy  ul.  Ściegiennego 
w Aleksandrowie Ł., a oficjalnie otwarto ŚDS na po-
czątku 2019 roku. Prawie 2,5-milionowa inwestycja 
pozwoliła  przenieść  Środowiskowy  Dom  Samopo-
mocy z budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy 
ul. Piotrkowskiej. 

Pracownicy OPS od lat reagują na każdą sytuację 
kryzysową integrując środowisko i rozwijając poten-
cjał wykluczonych osób, poprzez projekty  terapeu-
tyczno-szkolne.  Spektrum  usług  zabezpieczanych 
w Aleksandrowie Ł. nie jest często dostępne w oko-
licznych miastach. To również programy finansowe, 
realizowane z budżetu gminy. Znakomity zespół od 
lat świetnie radzi sobie w trudnych sytuacjach. 
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ogłoszenia 

Ale odlot! Rysunkowa historia lotnictwa, Jacek Ambrożewski
Ta publikacja jest historią lotnictwa w pigułce i mimo, że jest skie-
rowana do dzieci potrafi  zainteresować też dorosłych. Na początek 
otrzymujemy garść informacji ze świata przyrody, która przecież 
od zawsze była inspiracją dla człowieka do sięgania po odległe cele. 
W ten sposób zrodziło się w ludziach także marzenie o lataniu, 
zachowane do dziś w podaniach, baśniach i legendach niemal 
z każdego zakątka świata. W kolejnych rozdziałach autor prezen-
tuje galerię uczonych, wynalazców i konstruktorów: tych z odległej 
przeszłości, jak Leonardo da Vinci , tych bliższych naszym czasom, 
jak bracia Wright i tych całkiem współczesnych, którzy wciąż 
mają nowe, niesamowite pomysły. Przyjrzymy się, jak powstawały 
kolejne wynalazki i kultowe maszyny i dowiemy się, jakie były 
przełomowe momenty w rozwoju lotnictwa. Poznamy też odważ-
nych lotników i lotniczki, szalonych powietrznych cyrkowców 
i pilotów doświadczalnych. Zobaczymy, jak działa silnik odrzutowy, 

jak pracuje obsługa lotniskowca i jak podróżowało się sterowcem. Obejrzymy z bliska kokpit myśliwca 
i ładownię Jumbo Jeta. Spotykamy się więc z mnóstwem ciekawych informacji! Znaczną część wiel-
koformatowych stron zajmują oczywiście ilustracje — w końcu podtytuł zobowiązuje. Kolorowe, pełne 
szczegółów obrazy tworzą wraz z tekstem porcję wiedzy z zakresu historii lotnictwa. 
„Takiej historii lotnictwa jeszcze nie było! Wszystko, co lata — od pierwszych balonów i lotni aż po 
odrzutowce, drony i samolot z napędem słonecznym — w jednym efektownym komiksowym albumie 
o podboju przestworzy”. 

Dżungla snów. Bajki na dobranoc oparte na technikach relaksa-
cyjnych, Anna Knakkergaard
Sen stanowi ważną część naszego życia. Jest on istotny zarówno dla 
dzieci jak i dorosłych. Dzięki niemu jesteśmy zdrowsi i szczęśliwsi. 
Niestety zdarza się, że dzieci (podobnie jak my) mają problem z za-
śnięciem. Powodów może być wiele. „Dżungla snów” to wyśmienita 
książka na koniec dnia, na czas wyciszenia i dobry sen. W krótkich 
opowieściach poznajemy zwierzęce dzieci i ich problemy z zasypia-
niem. Każde z innego powodu (bolący brzuch, natłok myśli, strach, 
zmartwienia czy ból). Każdą historię rozpoczyna ten sam wstęp. 
Ma on za zadanie wyciszyć dziecko i przenieść je do zaczarowanej 
dżungli gdzie sen przychodzi powoli i spokojnie. Książka kiero-
wana jest do dzieci, ale przeznaczona do czytania przez dorosłych, 
którzy w każdej bajce otrzymują wskazówki, jak czytać wybrane 
opowiadanie, kiedy zwolnić, kiedy ściszyć głos, a kiedy np. otulić 
dziecko kołderką. Na końcu są też rady dla rodziców oraz kilka 

słów o hipnozie i zapotrzebowaniu na sen u dzieci. Książka jest pięknie wydana. Ilustracje, które 
towarzyszą bajkom, autorstwa Julie Dam uzupełniają tekst, a jednocześnie ułatwiają percepcję i po-
tęgują przeżycia związane z jego treścią. Zaś same historie zostały napisane przez terapeutkę i lekarkę 
Anna Knakkergaard, która ma ogromne doświadczenie z hipnozą kliniczną jako formą leczenia dzieci 
i młodzieży. 

Miłość Oceana. Kamila i konie, Mesange Lili
Jesteście miłośnikami komiksów? A może lubicie konie? Seria 
Kamila i konie łączy w sobie obydwa zagadnienia. Poznajcie 
dziesięcioletnią Kamilę, jej przyjaciół i stadninę „Cztery Podkowy”. 
Główna bohaterka szuka swego hobby i co prawda pomysłów ma 
wiele, ale żaden do końca jej nie odpowiada. Pewnego dnia przypa-
dek sprawia, że dziewczynka wchodzi w posiadanie rocznej karty 
członkowskiej klubu jeździeckiego i nie byłoby w tym może nic 
zaskakującego i ciekawego gdyby nie fakt, że Kamila… boi się koni 
i uważa je za bardzo niebezpieczne. Czy przezwycięży swój strach 
do tych zwierząt? Czy spotka jakieś miłe konie? Czy jazda w siodle 
stanie się jej pasją? Dowiecie się tego wszystkiego, czytając historie 
o Kamili i niezwykłych wierzchowcach!  Mamy tutaj do czynienia 
z komiksem humorystycznym, który jednocześnie zawiera bardzo 
dużo informacji odnośnie koni, prowadzenia stadnin, dbania o te 
zwierzęta, ich charakteru (i kaprysów) oraz zawodów.

The Inheritance Games, Jennifer Lynn Barnes
Wielki, tajemniczy dom, zwyczajna dziewczyna, której nieznajomy 
miliarder zapisuje w spadku ogromny majątek i czterej bracia, 
którzy mieli tę fortunę odziedziczyć. Brzmi intrygująco? Dalej jest 
tylko ciekawiej…
Avery Grambs od śmierci matki mieszka ze swoją siostrą i uczęsz-
cza do liceum. Jej największym marzeniem jest skończyć szkołę 
i uzyskać stypendium aby dostać się na studia, które umożliwią 
jej dobrze płatną pracę. Wszystko się zmienia, gdy okazuje się, że 
zmarły miliarder Tobias Hawthorne zostawił jej niemal cały swój 
majątek. Dziewczyna nie znała zmarłego, a żeby dostać spadek, 
musi przenieść się do ogromnego, pełnego sekretów i zagadek 
Hawthorne House, w którym mieszka również wydziedziczona 
rodzina zmarłego. Jego czterej wnukowie, całe życie byli wychowy-
wani w przekonaniu, że to właśnie do nich będzie należeć fortuna. 
Zastanawia ich to czy Avery jest oszustką, a może to po prostu ko-
lejna, niezrozumiała gra ich zmarłego dziadka? Młoda dziewczyna, 

siłą wciągnięta do tego obcego jej świata została wplątana w niebezpieczną grę. 
W książce nic nie jest takie jakim się wydaje. W zakończeniu zaś dostajemy jeszcze więcej niewiado-
mych, co na pewno zachęci do sięgnięcia po kolejny tom tej trylogii. Jeśli lubicie książki wypełnione 
tajemnicami, zagadkami i intrygami, z delikatnym wątkiem romansowym jest to pozycja dla Was. 

Książki dostępne 
w Bibliotece Publicznej 
im. Jana Machulskiego 

przy placu Kościuszki 12

13 stycznia PIĄTEK
18:30 Wystrzałowe wesele (105’) – USA
MARATON HORRORÓW 2 FILMY (CENA 34 ZŁ)
20:15 Terrifi er 2. Masakra w Święta (138’) – USA
22:45 Narodziny zła (96’) – Wlk. Brytania
14 stycznia SOBOTA
12:00 Yuku i magiczny kwiat (65’) – Belgia, Francja, Szwajcaria
13:30 Kot w butach: ostatnie życzenie (100’) – USA
15:15 Kot w butach: ostatnie życzenie (100’) - USA
17:00 Kot w butach: ostatnie życzenie (100’) - USA
18:45 Ślub doskonały (95’) – Polska
20:30 Wystrzałowe wesele (105’) – USA
15 stycznia NIEDZIELA
11:00 Mama Mu wraca do domu (63’) - Szwecja
12:15 Yuku i magiczny kwiat (65’) – Belgia, Francja, Szwajcaria
13:30 Kot w butach: ostatnie życzenie (100’) – USA
15:15 Kot w butach: ostatnie życzenie (100’) - USA
17:00 Kot w butach: ostatnie życzenie (100’) – USA
18:45 Ślub doskonały (95’) – Polska
20:25 Wystrzałowe wesele (105’) – USA
17 stycznia WTOREK
FERIE Z SUPERBOHATERAMI | spotkanie z Mażoretkami
10:00 Kot w butach: ostatnie życzenie (100’) – USA
 18 stycznia ŚRODA
FERIE Z SUPERBOHATERAMI | spotkanie z burmistrzem 
Jackiem Lipińskim
10:00 Wielki zielony krokodyl domowy (106’) – USA
 19 stycznia CZWARTEK
FERIE Z SUPERBOHATERAMI | spotkanie z ratownikiem 
medycznym Robertem Pogorzelskim
10:00 Dziwny świat (105’) – USA
 20 stycznia PIĄTEK
FERIE Z SUPERBOHATERAMI | spotkanie ze strażakami
10:00 Uwolnić Poly (102’) – Francja, Belgia
18:30 Na Twoim miejscu (103’) - Polska
20:15 Ślub doskonały (95’) – Polska
21 stycznia SOBOTA
12:00 Zadziwiający Kot Maurycy (93’) – Wlk. Brytania, Niemcy
13:45 Zadziwiający Kot Maurycy (93’) – Wlk. Brytania, Niemcy
15:20 Ślub doskonały (95’) - Polska
17:00 Kot w butach: ostatnie życzenie (100’) - USA
18:45 Na Twoim miejscu (103’) – Polska
20:30 Niebezpieczni  dżentelmeni (107’) – Polska
22 stycznia NIEDZIELA
12:00 Zadziwiający Kot Maurycy (93’) – Wlk. Brytania, Niemcy
13:40 Zadziwiający Kot Maurycy (93’) – Wlk. Brytania, Niemcy
15:20 Ślub doskonały (95’) - Polska
17:00 Kot w butach: ostatnie życzenie (100’) - USA
18:45 Niebezpieczni  dżentelmeni (107’) – Polska
20:35 Na Twoim miejscu (103’) - Polska
24 stycznia WTOREK
FERIE W KINIE SPÓJNIA | SPOTKANIA Z SUPERBOHATERAMI!
10:00 Uwolnić Poly (102’) – Francja, Belgia
25 stycznia ŚRODA
FERIE W KINIE SPÓJNIA | SPOTKANIA Z SUPERBOHATERAMI!
10:00 Kot w butach: ostatnie życzenie (100’) – USA
26 stycznia CZWARTEK
FERIE W KINIE SPÓJNIA | SPOTKANIA Z SUPERBOHATERAMI!
10:00 Mecz o wszystko (90’) – Holandia, Niemcy
27 stycznia PIĄTEK
FERIE W KINIE SPÓJNIA | SPOTKANIA Z SUPERBOHATERAMI!
10:00 Zadziwiający Kot Maurycy (93’) – Wlk. Brytania, Niemcy
18:30 Niebezpieczni  dżentelmeni (107’) – Polska
20:20 Gra fortuny (114’) – USA, Chiny
28 stycznia SOBOTA
12:00 Zadziwiający Kot Maurycy (93’) – Wlk. Brytania, Niemcy
13:40 Zadziwiający Kot Maurycy (93’) – Wlk. Brytania, Niemcy
15:15 Avatar 2: istota wody (193’) – USA (DUBBING)
18:30 Niebezpieczni  dżentelmeni (107’) – Polska
20:20 Gra fortuny (114’) – USA, Chiny
29 stycznia NIEDZIELA
11:20 Zadziwiający Kot Maurycy (93’) – Wlk. Brytania, Niemcy
13:00 Zadziwiający Kot Maurycy (93’) – Wlk. Brytania, Niemcy
14:45 Avatar 2: istota wody (193’) – USA (DUBBING)
18:00 Niebezpieczni  dżentelmeni (107’) – Polska
19:50 Gra fortuny (114’) – USA, Chiny

www.kinospojnia.pl 726 506 506
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aktualności

Elżbieta Wróbel jest historykiem zafascynowanym po-
stacią Rafała Bratoszewskiego, prowadzi kwerendę na 
jego temat i posiada wiele cennych i unikalnych informa-
cji związanych z założycielem naszego miasta. Przy okazji 
200-lecia założenia miasta będzie dzielić się z nami swoją 
wiedzą i odkryciami.

Tajemnice Rafała Bratoszewskiego urodzonego w 1767 roku
W  „Aleksandrów  wczoraj  i  dziś”,  Rocznik  XL 

z 2022 roku, ukazał się akt urodzenia założyciela na-
szego miasta, spisany zaraz po jego urodzeniu — tzw. 
akt z wody. Ofi cjalnie i już z większą oprawą, zgodną 
z pozycją społeczną rodu Bratoszewskich i Lasockich, 
spisano akt urodzenia w kościele w Brochowie.
Ponieważ w artykule wdał się chochlik w dzien-

nej  dacie  zgonu Rafała,  proszę  o wyrozumiałość 

i poprawę. Jan Koncjusz Rafał zmarł w poniedzia-
łek, 6 grudnia 1824 roku w swoim dworze w Bru-
życy Wielkiej. (Elżbieta Wróbel) 

Pierwszy akt urodzenia z FamilySearch (między-
narodowej  organizacji  pomagającej  w  okrywaniu 
historii rodzin) oraz część aktu urodzenia z Brocho-
wa udostępnionego mi przez Ryszarda Łysaka. 

Sportowy  Klub  Jeź-
dziecki  HORSEPROFI, 
klub  znany  już  dużej  części 
aleksandrowian  chociażby 
z  organizacji w  Starym Ada-
mowie zawodów jeździeckich 
HORSEPROFI  CHALLEN-
GE,  na  dobre  związał  się 
z  Aleksandrowem  Łódzkim. 
Po  blisko  ośmiu  latach  dzia-
łalności  jako  część  łódzkiej 
społeczności  sportowej,  za-
rząd  klubu  podjął  decyzję 
o  zmianie  miejsca  siedziby 
i  rozpoczęciu  współpracy 
z najbardziej sportową gminą 
w  Polsce,  jaką  bezapelacyj-
nie  jest  Aleksandrów  Łódz-
ki. Jest to ruch, który nabrał 
ostatnio  rozgłosu  za  sprawą 
podobnych  przenosin  jednej 
z  najlepszych  i  dobrze  zna-
nych kibicom drużyn rugby.
Jak  dowodzą  liczne  przy-

kłady z całego świata, promo-
cja  przez  sport  oraz  kształ-
towanie  społeczeństwa, 
szczególnie  dzieci  i  mło-
dzieży,  w  duchu  rywalizacji 
i  wartości  jakie  niesie  sport, 
w dłuższej perspektywie cza-
su przynosi  jedynie korzyści. 
Możliwość  identyfi kowa-
nia  się  mieszkańców  miasta 
i  gminy  z  odnoszącymi  suk-

cesy  sportowcami,  radość 
i duma ze zwycięstw, a nawet 
wspólne  przeżywanie  pora-
żek, uwrażliwia i nadaje sens 
społecznemu  życiu.  Sprawia, 
że  stajemy  się  wspólnotą, 
współobywatelami  danego 
miasta, regionu. 
SKJ HORSEPROFI w roku 

2024  będzie  obchodził  swo-
je  dziesięciolecie.  Od  same-
go  początku  mocno  stawia 
na  rozwój  dzieci  i młodzieży 
oraz  propagowanie  jeździec-
twa  poprzez  dużą  aktyw-
ność  medialną  i  społeczną. 
Już  od  kilku  sezonów  liczba 
aktywnych  zawodników,  re-
prezentujących  klub,  stawia 
go w gronie  liderów w kraju. 
W  ubiegłym  sezonie  barwy 
klubu  reprezentowało  41  za-
wodników,  a  bywały  sezo-
ny, w  których  ich  liczba była 
w  okolicach  60.  Znacząca 
część  reprezentantów  klubu 
mieszka, trenuje i uczy się na 
co dzień w Aleksandrowie lub 
na terenie gminy, co dodatko-
wo potwierdza, słuszność de-
cyzji  o  zmianie  siedziby. Tak 
duża  grupa  aktywnych  i  za-
angażowanych  osób  pozwala 
zrealizować  blisko  1000  ofi -
cjalnych  startów  w  jednym 

sezonie (990 w 2020 r. i 1050 
w 2021). Pary reprezentujące 
HORSEPROFI,  rywalizowały 
w  konkursach  towarzyskich, 
regionalnych,  ogólnopol-
skich  i  międzynarodowych 
w  ujeżdżeniu,  skokach  przez 
przeszkody, woltyżerce, spor-
towych rajdach konnych oraz 
powożeniu,  odnosząc  łącznie 
już 720 zwycięstw.
Nową  siedzibą  zarządu 

klubu  jest  Stary  Adamów 
oraz Stajnia Adrianna, w któ-
rej od  trzech  lat,  z powodze-
niem,  organizowane  są  za-
wody  jeździeckie  w  skokach 
przez  przeszkody  i  ujeżdże-
niu  HORSEPROFI  CHAL-
LENGE.  Z  roku  na  rok  stają 

się one prawdziwym jeździec-
kim  wydarzeniem  na  miarę 
naszego regionu. Są wspania-
łą okazją do oglądania, ucze-
nia  się  dyscyplin  jeździec-
kich,  podziwiania  pięknych 
koni i umiejętności jeźdźców, 
a  jednocześnie  okazją  do  ry-
walizacji  i  szkolenia  swoich 
umiejętności  przez  począt-
kujących  jeźdźców. Co warto 
podkreślić, w jeździectwie nie 
ma podziału na kategorie ko-
biece  i męskie  oraz  (w więk-
szości  zawodów)  wiekowe. 
Liczy  się  para  —  koń  i  jeź-
dziec.  W  jednym  konkursie, 
rywalizować mogą początku-
jący  adepci  jak  i  mistrzowie 
na młodych koniach. W ubie-

głym  roku,  zorganizowano 
w Starym Adamowie  siedem 
edycji  zawodów,  w  których 
łącznie,  wystartowało  ponad 
500  par.  Rozegrano  65  kon-
kursów. W  obecnym  sezonie 
planowanych jest aż 13 edycji 
zawodów  rangi  regionalnej, 
siedmiokrotnie  w  ujeżdże-
niu  oraz  pięciokrotnie  będą 
to  skoki  przez  przeszkody. 
Pierwsze  zawody  zaplano-
wane są już na koniec kwiet-
nia,  a  fi nał  sezonu  zawodów 
w  Stajni  Adrianna  odbędzie 
się  w  połowie  października. 
Wszystkich miłośników  koni 
i  jeździectwa,  serdecznie  za-
praszamy do Starego Adamo-
wa (Stajnia Adrianna). (part)

Nowe otwarcie
Aleksandrów Łódzki końmi stoi

Julia Paradowska (z lewej) to zawodniczka na co dzień trenująca w Aleksandro-
wie Ł. Lena Stanisławska (po prawej) to mieszkanka Rąbienia i uczennica tamtej-
szej szkoły podstawowej, również trenująca na terenie gminy. 

HORSEPROFI 
CHALLENGE, 
towarzyskie i regionalne 
zawody w ujeżdżeniu
29-30 kwietnia 2023
27-28 maja 2023
24-25 czerwca 2023
22-23 lipca 2023
19-20 sierpnia 2023
23-24 września 2023
14-15 października 2023 
(fi nał cyklu).

HORSEPROFI 
CHALLENGE, 
towarzyskie i regionalne 
zawody w skokach przez 
przeszkody
13-14 maja 2023
1-2 lipca 2023
2-3 września 2023
16-17 września 2023
30 września – 1 
października 2023 (fi nał 
cyklu). 



12 strona 40 i cztery, Nr 1 (663), 13 stycznia 2023 r. 

ogłoszenia harmonogramy



strona 1340 i cztery, Nr 1 (663), 13 stycznia 2023 r. 

ogłoszenia harmonogramy



14 strona 40 i cztery, Nr 1 (663), 13 stycznia 2023 r. 

ogłoszenia

Z pasji do sportu…

Michał Kiński

W minioną sobotę w hali SMS-LO przy ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie 5 zorganizowany został przez 
Klub „Libero VIP-Biesiadowo” „Noworoczny Tur-
niej Siatkówki Żeńskiej 2023”.
Oprócz gospodyń zawodów wzięły w nim udział 

jeszcze dwie drugoligowe ekipy — AZS-„Samantix” 
Warszawa oraz KS – „Silesia” Częstochowa.
Formułą  turnieju  było  granie  trzech  setów 

w każdym z trzech spotkań bez względu na wynik. 
Jako pierwsze na parkiet wyszły aleksandrowianki 
a ich rywalkami były siatkarki ze stolicy. Mecz był 

zacięty i bardzo ciekawy do samego końca i pomi-
mo  iż  „Libero VIP” uległ  rywalkom w pierwszym 
secie,  to  kolejne  dwa  zapisał  na  swoją  korzyść 
i ostatecznie pokonał AZS 2:1.
W drugim meczu starły się ze sobą zespoły przy-

jezdne  i  tym  razem  „Samantix”  pokonał  drużynę 
„Silesii” 2:1. Ostatni mecz turnieju, w którym prze-
ciwnikiem naszego zespołu były częstochowianki, 
również  zakończył  się  wynikiem  2:1  i  ponownie 
triumfatorkami okazały się gospodynie zawodów. 
Turniej  zatem wygrał  nasz  zespół...  Gratulujemy 
zwycięstwa! 
Trzeba podkreślić, że poziom był wysoki i mimo 

świąteczno-noworocznej przerwy zespoły pokaza-
ły kawałek dobrej siatkówki przy uciesze zgroma-
dzonej w hali publiczności.
Ponownie  trzeba podkreślić,  że Kibice  „Libero 

VIP-Biesiadowo”  stanęli  na  wysokości  zadania 
i  jak  zawsze  gorącym dopingiem wspierali  swoje 
siatkarki.
W  sobotę  wracamy  do  ligowych  rozgrywek, 

a drużyna z Aleksandrowa uda się na wyjazdowy 
mecz  do  Jankowa Przygodzkiego.  Po nim będzie 
następny wyjazd 21 stycznia do Kalisza, a we wła-

snej  hali  będziemy mogli  zobaczyć  ekipę  „Libero 
VIP-Biesiadowo” dopiero 28 stycznia podczas me-
czu z UKŻPS-Kościan... Serdecznie Zapraszamy.
Wyniki Turnieju oraz klasyfi kacja końcowa:

"Libero  VIP-Biesiadowo"  2:1  AZS-  "Samantix" 
Warszawa
AZS- "Samantix" Warszawa 2:1 KS- "Silesia" Czę-
stochowa
"Libero VIP-Biesiadowo" 2:1 KS- "Silesia" Często-
chowa
 1. "Libero Vip - Biesiadowo" Aleksandrów Łódzki
2. AZS - "Samantix" Warszawa
3. KS - "Silesia" Częstochowa

MVP Turnieju Anna Osińska ("Libero VIP")

Skład:
Patrycja  Lipińska  (K),  Nikola  Miązek,  Paulina 
Czubak, Wiktoria Latosiewicz, Anna Osińska,
Justyna Sagan, Anna Nowak, Lidia Oleska, Klau-
dia Ruśkiewicz, Patrycja Wróbel, Magdalena
Wojtkiewicz, Magdalena Woźniczka.
Trener: Paweł Ruszkowski. 

Noworoczny turniej 
siatkówki żeńskiej 2023
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Turniej Świąteczny zorgani-
zowany przez aleksandrowskich 
karateków tylko potwierdził, 
że warto organizować takie im-
prezy w szczytnym celu. To była 
przyjemność dla uczestników, 
a zarazem można było pomóc 
3-letniemu Igorkowi.
—  Dziękujemy  wszystkim,  którzy 

pomogli  organizacyjnie.  Instytucjom, 
fi rmom  i osobom zakochanym w ka-
rate.  Ufundowali  nagrody,  które  tra-
fi ły  na  licytację. Dziękujemy  również 
świetnej ekipie, która podczas turnie-
ju  przygotowała  kawiarenkę.  Udało 
nam się uzbierać 8.121 zł, które w ca-
łości zostało przekazane na rehabilita-
cję Igorka — zaznacza Damian Toma-
sik, współorganizator turnieju.
Karatecy  Sokoła  Aleksandrów 

podczas  ostatnich  mistrzostw  świata 
pokazali  się  z  bardzo  dobrej  strony. 
Mistrzostwa  Świata  w  Karate  Trady-
cyjnym  WTKU  odbyły  się  w  dniach 
9-11  grudnia  w  Lublinie.  Bardzo  do-
brze zaprezentowali się seniorzy: 
Damian  Tomasik:  (najlepszy  zawod-
nik  MŚ  w  klasyfi kacji  medalowej) 
1.  miejsce  w  kumite  drużynowym, 
1.  miejsce  w  en-bu  m/m,  2.  miejsce 
w kumite indywidualnym. 
Paweł Barański: 1. miejsce en-bu k/m 
1. miejsce kumite drużynowe.
Adrian Zwierzchowski: 1. miejsce en-
-bu m/m.

Justyna Barańska: 1. miejsce w kumi-
te drużynowym, 1. miejsce w en-bu.
Młodzieżowcy:  Mikołaj  Łaganowski: 
3. miejsce w fukugo.
Patryk Szymański: 5. miejsce w kumi-
te indywidualnym.
Juniorzy: 
Jan Sadowski: 2. miejsce w kata indy-
widualnym,  1. miejsce w  kata  druży-
nowym.
Anna Łysek: 1. miejsce kumite druży-
nowe.
Wiktoria Kośka: 2. miejsce fukugo. 
Oliwier Kałużka  i Kacper Sterniczuk: 
3. miejsce en bu m/m.
Puchar Świata dzieci w Karate Trady-
cyjnym WTKU. Wyniki:
Olga Sobieszczyk: 2. miejsce w kumi-
te.
Nadia Siemińska: 3. miejsce w kata.
Zuza Wróblewska: 3. miejsce w kumi-
te.
Adrian Porcheri: 3. miejsce kumite.
Hanna Winnicka: 3. miejsce w kata.
Igor Karda: 2. miejsce w kata.
Amelka Jakubiak: 3. miejsce w kata.
Drużyny w kata – 2. miejsce: J. Rusz-
kowska,  M.  Laskowska,  A.  Wawrzy-
niak. 
3. miejsce: O. Kaczmarkiewicz, A. Ja-
kubiak, A. Krupińska.
Janek Jachułowski: 2. miejsce kumite.
Alicja Krupińska: 3. miejsce w kumite.
Maja Laskowska: 2. miejsce w kumite.

W  Święto  Trzech  Króli  w  hali  LO-
-Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Alek-
sandrowie  Ł.  rozegrano  Aleksandrów 
Łódzki Cup w roczniku 2013. Nasi piłka-
rze zdobyli trzecie i dziewiąte miejsce.
To  był  turniej  o  Puchar  Dyrektora 

LO SMS Michała Bistuły. W zawodach 
wzięło udział dziesięć drużyn podzielo-
nych na dwie grupy. Zawody wygrał Tur 
Turek, pokonując w fi nale Unię Skier-
niewice. W meczu o trzecie miejsce były 
emocje  do  samego  końca.  Sokół Alek-
sandrów  zremisował  bezbramkowo 
z ŁKS Łódź i zobaczyliśmy rzuty karne. 
Lepsi okazali się gospodarze. 
Najlepszym  bramkarzem  turnieju 

został Wojciech Markowicz (Unia Skier-

niewice), a zawodnikiem Michał Ziem-
niak  (Tur  Turek).  Wybrano  również 
najlepszych  zawodników  wszystkich 
drużyn uczestniczących w turnieju.
Klasyfi kacja turniejowa:
1. Tur Turek
2. Unia Skierniewice
3. Sokół Aleksandrów
4. ŁKS Łódź
5. Boruta Zgierz
6. Akademia Piłkarska Reissa
7. Jagiellonia Tuszyn
8. Uniejowska Akademia Futbolu
9. Sokół II Aleksandrów
10. Włókniarz Pabianice
Fotorelację znajdziemy na stronie fa-

cebookowej Sokoła Aleksandrów.
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Karatecy rządzą




