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Summer Dying 
Loud już za 
tydzień! 
s. 6 i 16

Drogi i chodniki 
do naprawy
s. 3

Kino „Spójnia” 
wróciło! 
s. 7
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Rozpoczął się nowy rok 
szkolny. Jaki będzie? s. 5
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opinie

Polska rośnie w siłę, a ludzie 
PiS żyją dostatniej
Pod rządami PiS-u kraj się rozwija, 
a ludziom żyje się dostatniej. Przynaj-
mniej tym związanym z jedynie słusz-
ną partią, którzy gremialnie obsiedli 
dobrze płatne fuchy we wszystkich 
możliwych państwowych instytucjach, 
a przede wszystkim w spółkach skarbu 
państwa. Tam dopiero są konfitury do 
wylizania! Pensyjki rzędu 30-60 tysię-
cy za nic nierobienie, grube tysiące 
za „zasiadanie” w radach nadzorczych, 
możliwość zatrudnienia na dobrze 
opłacanych stołkach córek, synów, 
wujów, ciotek, żon, mężów i dalszej 
rodziny po kądzieli. Tak się jakoś 
składa, że PiS, który szedł po władzę 
z hasłem ukrócenia synekur dla par-
tyjnych kolesi i pogonienia „tłustych 
kotów”, sam rozmnożył te synekury 
do niebotycznych rozmiarów, a koty 
które wyhodował mają się najlepiej 
od czasów komuny. W dodatku mimo 
nawoływań prezesa nic się w tej kwe-
stii nie zmienia. Kasa jest ważniejsza 
niż słowo Jarosława!

O wiele mniej dostatnio żyje się lu-
dziom tu na dole. Tym, którzy ciężko 
pracują i utrzymują ze swoich po-
datków całą tę partyjno-koleżeńską 
hucpę. Uciułane oszczędności zżera 
Polakom inflacja, która jest najwyższa 
od 15 lat. Właśnie przekroczyła 5 pro-
cent, co oznacza, że o tyle ubywa nam 
pieniędzy z wypłaty, zanim jeszcze 
ją dostaniemy. Zarobiona stówka jest 
warta 95 złotych, a właściwie jeszcze 
mniej, bo to co kupujemy wszyscy 
zdrożało znacznie bardziej niż o 5 pro-
cent. Benzyna poszła w górę o 25 pro-
cent, żywność drożeje co miesiąc 
o kilka procent, czynsze idą w górę jak 
szalone, prąd jest najdroższy w Euro-
pie, a mieszkania? Kosztują już w War-
szawie tyle, co w Nowym Jorku!

Tymczasem Mateusz Morawiecki w te-
lewizji mówi, że co prawda inflacja 
jest, ale przecież Polacy zarabiają 
znacznie więcej niż rok temu i stać 
ich na coraz więcej. Nie dodaje tylko, 
których Polaków ma na myśli. Ja jakoś 
tego dobrobytu nie zauważyłem. Może 
dlatego, że nie należę do PiS?

Apis

Ze względu na trwające odbio-
ry techniczne oraz prace zwią-
zane z odpowiednim przygoto-
waniem budynku na przyjęcie 
dzieci, przesunął się termin roz-
poczęcia pracy Miejskiego Przed-
szkola nr 6 o nazwie KIDO.

— Placówka jest prawie gotowa, 
trwają ostatnie prace wykończenio-
we. Inwestor poprosił o przesunięcie 
terminu o dwa tygodnie i liczmy, że 
15 września rozpoczną się zajęcia — 
zaznacza Hanna Beda, naczelnik Wy-
działu Edukacji UM w Aleksandrowie. 
— To jest trudny proces inwestycyjny, 
ciężko wskazać winnego opóźnienia 
oddania placówki. To będzie naj-
większy obiekt przedszkolny na tere-
nie gminy — dodaje Hanna Beda.

Powstaje tu ekologiczne i naj-
nowocześniejsze przedszkole 
w Aleksandrowie. Oprócz sal przed-
szkolnych, placówka posiada salę 
gimnastyczną, piękny plac zabaw 
oraz ogród, który z pewnością będzie 
wykorzystywany przez najmłodszych. 
Sześciooddziałowe przedszkole bę-
dzie mogło przyjąć 150 dzieci.

— Budowa ruszyła w marcu, pra-
ce wykończeniowe obecnie trwa-

ją przez całą dobę. Inwestor na-
potkał pewne utrudnienia, które 
mają wpływ na datę rozpoczęcia 
naszej działalności. Mamy kom-
plet dzieci. Jesteśmy przygoto-
wani z kadrą pedagogiczną na 
rozpoczęcie nauki. Czekamy tyl-
ko na dokończenie budowy. Pra-
ce na terenie placówki idą pełną 
parą. Zarówno dzieci, jak i rodzi-
ce nie mogą doczekać się pierw-
szego dnia w nowym przedszkolu 

— mówi Katarzyna Cicha, właści-
cielka placówki.

— Za opóźnienia możemy tylko 
przeprosić. Uprzedzałam w marcu, 
że termin rozpoczęcia roku szkol-
nego w tej placówce może być 
nieco przesunięty — przypomina 
naczelnik Wydziału Edukacji. — Li-
czymy, że dwutygodniowe opóźnie-
nie zostanie w pełni wynagrodzo-
ne dzieciom w ciągu najbliższego 
roku szkolnego. (Kiniu)

Schody w Urzędzie Miejskim 
przestaną być już barierą dla osób 
niepełnosprawnych. Na wyposaże-
niu urzędu pojawił się schodołaz, 
który umożliwi bezproblemowe 
wejście na piętro budynku. Uzbro-
jony jest w rampy najazdowe dla 
wózków inwalidzkich, a jego no-
śność to 150 kg. Można nim wje-
chać i zjechać bezpiecznie. Do ob-
sługi wystarczy jedna osoba. Poza 
tym jest mobilny, więc można nim 
przejechać na inne schody.

— W Urzędzie Miejskim przeszko-
lone będą do jego obsługi trzy osoby 
— tłumaczy Joanna Stefaniak koor-
dynator ds. dostępności w Urzędzie 
Miejskim. — Jeżeli osoba na wózku 
będzie się chciała dostać na piętro 
wystarczy, że powie w biurze po-
dawczym, że chce wjechać wóz-
kiem na piętro.

Pierwsze próby z nowym schodo-
łazem są już za pracownikami urzę-
du. Jego obsługa nie sprawia proble-
mów. Zakup schodolazu to wymóg 
ustawy o dostosowaniu przestrzeni 
publicznej do potrzeb osób niepeł-

nosprawnych. Piętrowy budynek 
urzędu dotąd nie był dla nich przy-
jazny. W kolejce do montażu czeka 
jeszcze widna w budynku przy ulicy 
Piotrkowskiej, gdzie mieści się OPS, 
Związek Emerytów, rehabilitacja  
i Poradnia Psychologiczno-Pedago-
giczna. Do końca roku w szkołach 
pojawią też tablice tyflograficzne, 
które prócz wizualizacji pomiesz-
czeń w danym budynku, będą też 

miały możliwość odczytu Braillem. 
Pojawi się też wypukła numeracja 
pokoi. A od początku roku, w mate-
riałach Telewizji Aleksandrów poja-
wiły się napisy z tłumaczeniem dla 
osób mających problem ze słuchem.

Wymogi ustawy pochłoną w tym 
roku 300 tysięcy złotych z budżetu 
gminy, ale niepełnosprawni nie będą 
wreszcie aż tak odczuwać barier 
w codziennym życiu. (kbs)

Wózkiem inwalidzkim na piętro
Schodołaz w Urzędzie Miasta

Najnowocześniejsze przedszkole… z opóźnieniem
Prace wykończeniowe trwają dzień i noc
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inwestycje

— Najwięcej, bo ok. 2 mln 
złotych, pochłonie budowa 
pierwszego etapu ciągu komu-
nikacyjnego: Poselska – Sporto-
wa – Nowokaliska. To odcinek 
od ul. 11 listopada do skrzyżo-
wania z ul. Mickiewicza, łącz-
nie z przebudową tego skrzyżo-
wania. Aktualnie powstaje tam 
kanalizacja deszczowa, potem 

przyjdzie kolej na oświetlenie, 
budowę nawierzchni jezdni 
oraz ciągów pieszo-jezdnych 
— mówi Danuta Antczak-Masz-
talerz, naczelnik Wydziału In-
westycji, Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa UM.

— Jeszcze w tym roku re-
alizowana będzie budowa 
nawierzchni utwardzonej na 

ul. Krzywej w Rąbieniu AB, na 
odcinku od ul. Wolskiej do ul. 
Brzozowej. Gdy tylko Urząd 
Miejski uzyska odpowiednie 
zgody Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, 
będziemy budować oświe-
tlenie w Starym Adamowie, 
oraz na odcinku drogi krajo-
wej 72, od ul. Wrzosowej do 
drogi łączącej Łobódź, Rudę 
Bugaj i Nakielnicę. Nieba-
wem ruszy także wymiana 
chodnika na ul. Wschodniej 
i modernizacja ul. Głównej 
oraz alei Pod Dębami w An-
toniewie. Wszystkie te prace 
mają być zakończone jeszcze 
w tym roku — dodaje Danuta 
Antczak-Mastalerz.

Gmina dokłada się również 
do zadań powiatowych. Dzię-
ki staraniom urzędu i radnych 
powiatowych oraz wykonaniu 
przez gminę (za 250 tys. zł), 
północnej części chodnika na 
ul. Pabianickiej — między ul. 
Waryńskiego a ul. 11 Listo-
pada, obecnie trwa wymiana 
chodnika po stronie południo-
wej. Tę część inwestycji reali-
zuje już Starostwo Powiatowe 
w Zgierzu, choć nie bez pro-
blemów spowodowanych błę-
dami wykonawcy, który uszko-
dził drzewa.

— Mam też dobre informa-
cje dla miłośników rowerów — 
mówi burmistrz Jacek Lipiński. 
— Na ukończeniu jest już do-

kumentacja projektowa ście-
żek rowerowych. W przyszłym 
roku rusza budowa pierwszego 
etapu. Będzie to kilkunastoki-
lometrowy odcinek trasy rowe-
rowej wiodący od ul. 11 Listo-
pada do Bełdowa.

To będzie pierwszy etap, bu-
dowy dróg rowerowych w na-
szej gminie. Jak pamiętamy 
z przyczyn fi nansowych — żą-
dania wykonawców drastycz-
nie przekraczały zaplanowany 
budżet — musieliśmy zrezy-
gnować z planów budowy sieci 
dróg rowerowych powiązanych 
z centrami przesiadkowymi. 
Teraz gmina z własnych środ-
ków będzie budować ścieżki 
rowerowe etapami. (S.S.)

Które drogi do modernizacji, gdzie nowe chodniki 
i ścieżki rowerowe?

Coś dla kierowców, pieszych i rowerzystów

Remonty dróg to bardzo ważna część planów 
inwestycyjnych każdej gminy. W tym roku na 
różne prace drogowe przeznaczono w budżecie 
gminy Aleksandrów Łódzki 4,5 mln złotych. I choć 
to bardzo duża kwota, to potrzeby są znacznie 
większe. Zwłaszcza, że ceny usług i materiałów rosną 
w zastraszającym tempie a o dobrych wykonawców 
coraz trudniej.
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aktualności

Dbający o zwierzęta Aleksandrów zajmie się te-
raz jeżami. Trwa właśnie budowa domków dla tych 
pożytecznych ssaków. Lada moment staną one na 
terenie miasta. Mieszkańcy mogą już zgłaszać te-
reny, na których jeżowe domki najbardziej by się 
przydały.

Do ustawienia na terenie miasta trafią budki. Poja-
wią się one w par-
kach i w ogrodach 
przedszkolnych. 
Jeżeli mieszkań-
cy wskażą jeszcze 
jakieś inne ogólno-
dostępne skwerki, 
gdzie mieszkają 
jeże, budek bę-
dzie więcej.

— Trzeba się 
spieszyć, bo jeże 
zimują już od koń-
ca września, więc 
dobrze by było, 
żeby wiedziały, 
gdzie mogą prze-
spać zimę. I mamy 
nadzieję, że popu-
lacja jeży dzięki 
tej akcji jeszcze się zwiększy — mówi Katarzyna Re-
zler pełnomocnik burmistrza ds. zwierząt.

Ciekawostką jest fakt, że mamy w gminie spo-
łecznego opiekuna jeży. Jest nim Stanisław Grudzień. 
Zajmuje się jeżami niepełnosprawnymi, potrzebują-
cymi pomocy. Po wyleczeniu są one wypuszczane na 
wolność.

— Miłość do jeży zaczęła się cztery lata temu, kie-
dy wraz z żoną zajęliśmy się chorym jeżykiem, który 
przyszedł do nas po pomoc. Po wyzdrowieniu i wy-
puszczeniu przyprowadził nam całą swoją rodzinę, 
która została w ogrodzie do dzisiaj — opowiada Sta-
nisław Grudzień. — Na początku nie mieliśmy żadnej 
wiedzy jak opiekować się jeżami, ale pomógł internet. 
No i pan Jerzy z Kłodzka, którego w ten sposób znala-

złem. Polecam go, 
bo to naprawdę ko-
palnia informacji.

Dlaczego bud-
ki potrzebne są 
jeżom? Z prostej 
przyczyny: bo je-
żeli jeż ma swoje 
potomstwo zbyt 
późno, tuż przed 
jesienią, to ten 
mały nie zdąży już 
sobie znaleźć bez-
piecznego miejsca 
na zimę. Budka 
pomoże mu prze-
żyć, a populacja 
jeży tylko na tym 
zyska. Zyskają 
także mieszkań-

cy. Jeże żywią się ślimakami, dżdżownicami, ja-
jami ptaków, małymi ssakami i płazami, ale głów-
nie owadami. Wbrew ludowym podaniom a także 
wbrew licznym bajkom, jeże nie jedzą jabłek. Jako 
ssaki zjadające owady i gryzonie przyczyniają się 
do zmniejszania populacji szkodników roślin upra-
wianych. (kbs)

W najbliższą niedzielę 5 września zapraszamy 
na „Święto Pieczonego Ziemniaka”. Odbędzie się 
ono tradycyjnie w parku zabytkowego dworu Za-
chertów w Nakielnicy. Początek o godzinie 16.

W programie m.in. „ziemniaczane” gry i zabawy, 
ziemniaki z ogniska, słodki poczęstunek oraz koncert 
„Na pożegnanie lata”. Podczas koncertu popularne 
standardy muzyki rozrywkowej zaśpiewa Agnieszka 
Nastarowicz z akompaniamentem Huberta Krześlaka 
i Kamila Szewczyka.

Imprezę organizuje Partnerstwo na Rzecz Alek-
sandrowa Łódzkiego wspólnie ze Stowarzyszeniem 

„Raj” z Aleksandrowa Łódzkiego, zostało ono dofi-
nansowane z budżetu gminy Aleksandrów Łódzki.

Atrakcją Święta Pieczonego Ziemniaka jest także 
miejsce — zabytkowy dwór Zachertów oraz spotka-
nie z jego właścicielką — Elżbietą Pułaczewską.

W niedzielny poranek 29 sierpnia 
spod szkoły na ul. Łęczyckiej wy-
ruszyła w podróż do Portugali gru-
pa 20 uczniów aleksandrowskiego 

„Staszica”. Poprzez Okęcie, Frank-
furt i Porto grupa trafiła do Bragi 
na północy Portugalii na dwutygo-
dniowe praktyki zawodowe. Opie-
kunkami grupy są panie Katarzyna 
Klocek i Anna Kępka. Powrót prze-
widziany jest na 11 września br.

Jedną z największych atrakcji 
zachęcających do podjęcia nauki 
w Zespole Szkół Zawodowych im. 
Stanisława Staszica w Aleksandro-
wie Łódzkim były zawsze praktyki 
zagraniczne. Głównym kierunkiem 
wyjazdów był dotąd Londyn. Nie-
stety pandemia i brexit na jakiś 
czas pokrzyżowały plany wyjaz-
dowe uczniów aleksandrowskiej 
szkoły w tym kierunku. Dopiero 
teraz praktyki zagraniczne zosta-
ły wznowione. Zmienił się jednak 
kierunek wyjazdów oraz partnerzy. 
Obecny wyjazd zamiast do Londy-
nu, odbywa się do Bragi - jednego 
z najstarszych miast Portugalii, sto-
licy aglomeracji Minho. Jest to ok. 
140-tysięczne miasto akademickie, 
łączące nowoczesność i młodość, 

ze wspaniałą tradycją i zabytkami. 
Z racji liczby kościołów Braga na-
zywana jest portugalskim Rzymem.

W Bradze uczniowie zakwate-
rowani zostali w hotelu Flag Ho-
tel Braga z całodziennym wyży-
wieniem. Stamtąd dowożeni będą 
na praktyki do miejscowych firm 
zgodnie z kierunkami nauczania. 
W Portugali partnerem i operato-
rem programu praktyk będzie firma 
EduPlus. Jeśli COVID-19 znów nie 

pokrzyżuje planów to odbędą się 
również wyjazdy do Irlandii, a kon-
kretnie do Dublina, gdzie zajęcia 
organizować będzie firma ADC. 
W Dublinie uczniowie mieszkać 
będą u irlandzkich rodzin, dzięki 
czemu podszlifują język angielski.

Dzięki praktykom uczniowie na-
biorą pewności siebie, poćwiczą 
język, zapoznają się z odmienną 
mentalnością i kulturą pracy i zo-
baczą kawałek Europy. (S.S.)

Trumedico to hur-
townia farmaceutyczna 
działająca na terenie 
miasta Aleksandrów 
Łódzki. Pod koniec 
sierpnia firma postano-
wiła przekazać Aleksan-
drowskiemu Forum Spo-
łecznemu ponad 6,7 tys. 
opakowań żelu antybak-
teryjnego.

— Buteleczki z żelem 
będą rozdawane pod-
czas wszystkich kolej-
nych imprez miejskich 
— zapowiada Wojciech 
Kalina ze stowarzysze-
nia AFS.

Pierwsza taka akcja 
miała miejsce w ostatni 
weekend wakacji, pod-
czas Zakończenia Lata 

na terenie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekre-
acji. Przy rozdawaniu 
żeli pomagali wolon-
tariusze. Kto nie miał 
możliwości odebrania 
ich podczas pierwsze-
go rozdawania, będzie 
miał taką okazję na 
innych wydarzeniach 
w Aleksandrowie Łódz-
kim, a tych na wrzesień 
zapowiada się sporo. 
Zachowanie zasad hi-
gieny, to bardzo ważna 
sprawa, nie tylko pod-
czas imprez masowych 
i nie tylko w związku 
z narastającą czwartą 
falą pandemii COVID-19. 
(B. Sobaszek)

Już od miesiąca numer alarmowy straży pożar-
nej 998 jest automatycznie przekierowywany na 
112. Migracja numeru alarmowego 998 na terenie 
województwa łódzkiego do Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego w Łodzi stała się faktem. Od początku 
sierpnia nie ma już możliwości kontaktu z dyżurny-
mi Stanowiska Kierowania Komendanta PSP w Zgie-
rzu pod numerem 998, natomiast cały czas jest ak-
tualny bezpośredni numer do stanowiska kierowania 
42 714 55 78.

Przełączanie z numeru 998 na 112 odbywa się sys-
tematycznie w całym kraju. Nie oznacza, to że nu-
mer 998 zniknie, będzie natomiast od razu przekie-
rowany na 112, gdzie pod jednym numerem dostęp 
do informacji będą miały straż, policja i pogotowie 
ratunkowe. Przyspieszy to skierowanie do zdarzenia 
od razu wszystkich potrzebnych służb. (S.S.) 

Święto pieczonego ziemniaka

Straż zmienia numer telefonu

Żele antybakteryjne od Trumedico

Wznowiono zagraniczne praktyki
Uczniowie ze „Staszica” już w Portugalii

Jeże będą mieć domki w parkach
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edukacja

To jest powrót w wielkim stylu i na 
miarę XXI wieku. Kino „Spójnia”, któ-
re ponad 30 lat temu przestało istnieć, 
w połowie sierpnia otworzyło swoje 
podwoje dla widzów. Mieści się w Mło-
dzieżowym Domu Kultury. Jest wygodne 
i nowoczesne, a projekcje odbywają 
się dzięki współpracy z łódzkim kinem 

„Charlie”. Nowoczesny cyfrowy projek-
tor nie wymaga obecności operatora. 
Wszystko odbywa się zdalnie i jak na 
razie bezproblemowo.

Na widzów czeka 160 miejsc i mnó-
stwo filmów w świetnej jakości. Przez 
całe wakacje trwało testowanie spraw-
ności i frekwencji. Wypadło fantastycz-
nie, więc od najbliższego weekendu 
można już planować wypady do kina.

— Zapraszamy w każdy weekend 
z piątkiem włącznie — mówi Tomasz 
Barszcz „ojciec” projektu”. — Urucho-
miliśmy stronę internetową kinospojnia.
pl, na której znaleźć można aktualny 
repertuar i kupić bilet. Podane są też 
godziny seansów.

Oficjalne otwarcie aleksandrowskie-
go kina 3 września w piątek, a roz-

pocznie je pokaz przedpremiery filmu 
„Teściowie” oraz spotkanie z aktorem 
— Adamem Woronowiczem. Od soboty, 
4 września zaczyna się już normalne 
funkcjonowanie. Na początek aż 5 fil-
mów: dla dzieci i dorosłych oraz całych 
rodzin.

— Przez wiele lat otrzymywaliśmy sy-
gnały od mieszkańców, że bardzo chcą 
powrotu do kina w Aleksandrowie Łódz-
kim — mówi Jacek Lipiński burmistrz 
Aleksandrowa. — I tak się stało. Zapra-
szam do kina, które nawiązuje nazwą 
do tego sprzed 30 lat. To jednak jedyna 
cecha wspólna. Dzisiejsza „Spójnia” to 
nowoczesne kino, w którym na znako-
mitym ekranie i ze świetnym dźwię-
kiem obejrzeć będzie można filmy po 
kilku dniach od premiery. Będzie oczy-
wiście kino studyjne, kino dla dorosłych 
oraz cały pakiet dziecięcych premier 
filmowych.

Pierwsze kino „Spójnia” rozpoczęło 
swoją działalność po wojnie. Usytuowa-
ne było w budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej przy ulicy 11 Listopada. W la-
tach osiemdziesiątych Zjednoczenie 

Rozpowszechniania Filmów (właściciel 
kina) zlikwidowało placówkę. Próby re-
aktywowania kina w czasach gwałtow-
nego rozwoju stacji telewizyjnych oraz 
wideo nie przyniosły pozytywnego skut-
ku. Aż do teraz…

Warto też wspomnieć, że nazwa głę-
boko zapadła w pamięć mieszkańców. 
Zwłaszcza tych starszych. Seniorzy 
z naszego miasta swoją nową świetlicę 
przy ul. Konopnickiej 8 nazwali „Spój-
nia” na pamiątkę kultowego kina. (kbs)

Ponad 3 tysiące uczniów rozpoczęło 
rok szkolny po dwóch miesiącach wa-
kacji. Wracają do ławek, a nie przed 
ekrany komputerów i to jest ważne. Dla 
niektórych to dopiero początek przygo-

dy z nauką. Do aleksandrowskich szkół 
zostało przyjętych aż 400 pierwszokla-
sistów, najwięcej w Szkole Podstawo-
wej nr 1. 

Uczniowie wrócili do ławek i mają 
nadzieję, że tak zostanie. Nauka zdal-
na już wszystkim dała w kość. Począ-
tek roku był radosny, choć znowu inny. 
Nie było uroczystych apeli i powitań. 
Uczniowie spotkali się w klasach i tam 
witali po dwóch miesiącach waka-
cji. Wyjątkiem była Sportowa Szkoła 
Podstawowa nr 3, która na uroczysty 
apel powitalny zaprosiła tegorocznych 

olimpijczyków: Pię Skrzyszowską 
i Mateusza Rzeźniczaka. 

Nie od dzisiaj wiadomo, że dla naszej 
gminy edukacja jest priorytetowa. Dla-
tego też w czasie wakacji trwały liczne 

remonty w placówkach oświatowych, 
by ułatwić i umilić naukę. W Szkole 
Sportowej nr 3 odnowione zostały klasy 
i korytarze. Kiedy na początku wakacji 
rozmawialiśmy z dyrektorem, nie chciał 
zdradzić swoich dokładnych planów 
na remonty — z powodu chęci zrobie-
nia dzieciom, rodzicom i nauczycielom 
niespodzianki na dobry początek nauki. 
Teraz, kiedy nadszedł wrzesień, w koń-
cu możemy zaspokoić swoją ciekawość. 
Możemy już od wejścia zobaczyć zmia-
ny: jest kolorowo, modnie i wszystko 
pachnie nowością. Modernizacji rów-

nież ulegnie boisko lekkoatletyczne po 
prawie 14 latach użytkowania. Za to 
w Rąbieniu AB powstaje zupełnie nowe 
Publiczne Przedszkole nr 6 KIDO. 

— Mamy już komplet dzieci — aż 150 
przedszkolaków — zdradziła nam Kata-
rzyna Cicha właścicielka przedszkola. 
Stworzono w sumie sześć oddziałów 
przedszkolnych. Ze względu na trwa-
jące niezbędne odbiory techniczne, 
otwarcie placówki zostało przesunięte 
na 15 września. 

Ostatni letni i pierwszy jesienny 
miesiąc zaczął się od samych nowości 
i miłych niespodzianek. Zapowiada się 
bardzo ekscytujący rok szkolny, obfity 
w nowe przedsięwzięcia. (B. Sobaszek)

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rusza cyfrowe kino dla każdego
„Spójnia” ta sama, ale nie taka sama
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Przed nami najgłośniejsza impreza muzyczna w województwie 
i jedna z niewielu pozostałych w Polsce w tym roku, które przetrwały 
w pandemicznych realiach. Tegoroczny Summer Dying Loud musiał 
jednak przejść poważną metamorfozę, by można go było przepro-
wadzić. Przede wszystkim uległa zmianie formuła z trzy- do jedno-
dniowej, a międzynarodowy skład zespołów zastąpiono wyłącznie 
polskimi wykonawcami. Wprowadzono też ograniczenia liczbie sprze-
dawanych biletów tak, by sprostać reżimowi sanitarnemu.

Nie ma jednak mowy o obniżeniu lotów, czy ograniczeniu jakości 
tego co na scenie oraz tego co poza nią. Polska muzyka alternatywna 
z kręgu mocnych brzmień to uznane marki, które z powodzeniem wy-
pełniają sale koncertowe na całym świecie.

W tym roku do współpracy zaproszono zespoły: Mgła, Azarath, Me 
And That Man, In Twilight's Embrace, The Stubs, Varmia, Death De-
nied, Taraban oraz Backhand Slap. Obeznani w polskim rynku muzycz-
nym od razu zauważą pewną analogię do poprzednich edycji Summer 
Dying Loud, a mianowicie dużą różnorodność stylistyczną prezento-
wanego lineupu.

Obok ekstremalnego Azarath pojawia się coutry bluesowe Me And 
That Man — czyli poboczny projekt wokalisty Behemoth, Adama Dar-
skiego oraz Johna Portera i przyjaciół. Przy black metalowej Mgle 
na tej samej scenie pojawi się garażowy rock'n'roll w wykonaniu The 
Stubs, a przy psychodelicznym rocku Taraban bezkompromisowy 
hardcore punk w postaci zespołu Backhand Slap.

Fani wielokrotnie podkreślali, że to właśnie tak nieoczywiste ze-
stawienia i tworzący się dzięki temu klimat zrozumienia i szacunku do 
innych gustów muzycznych są dużym atutem festiwalu. 

Reasumując, 11 września na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji im. Włodzimierza Smolarka w Aleksandrowie Łódzkim za-
gra dziewięć zespołów. Bilety są cały czas w sprzedaży za pośred-
nictwem strony ebilet.pl/summerdyingloud. Wszystkie bilety przy 
wejściu będą wymieniane na materiałowe opaski uprawniające do 
swobodnego poruszania się po terenie festiwalu. Każdy chętny otrzy-
ma też pamiątkowy bilet kolekcjonerski, a dla pierwszych pięciuset 
osób będą bezpłatne plakaty festiwalowe. Dla naszych gości wydzieli-
liśmy parkingi wewnętrzne oraz pole namiotowe, jeśli ktoś postanowi 
przenocować na terenie do niedzieli. Nie zabraknie festiwalowych ga-
dżetów oraz stoisk producentów i dystrybutorów muzycznych. Strefa 
gastronomiczna będzie tradycyjnie dość rozbudowana, by zaspokoić 
różne podniebienia.

Po więcej informacji zapraszamy na facebook.com/SummerDyin-
gLoud oraz na www.summerdyingloud.pl. 

Po dwuletniej przerwie spowo-
dowanej pandemią, Fundacja Osób 
Społecznie Aktywnych F.O.S.A. wraz 
z Fundacją Instytut Badań nad Eko-
nomia Społeczną reaktywują Festi-
wal Pomysłów Twórczych „Razem 
Lepiej”. Będzie to już VII edycja tej 
imprezy, która odbędzie się 15 wrze-
śnia na terenie MOSiR w Aleksandro-
wie Łódzkim.

— Zdajemy sobie sprawę, że po-
przedni rok był bardzo ciężki dla 
wszystkich. Szczególnie dotknięci 
trudną sytuacją zostali mieszkańcy 
Domów Pomocy Społecznej, któ-
rzy przez większość roku nie mieli 
kontaktu ze swoimi rodzinami oraz 
nie opuszczali placówek w oba-
wie przed zakażaniem COVID-19. 
Zamknięcie oraz brak kontaktu 
z najbliższymi jeszcze bardziej 
przyczyniły się do poczucia odizo-
lowania i osamotnienia, a w wielu 
przypadkach do stanów lękowych 

i depresyjnych — mówi Dobrosła-
wa Cybulska, wiceprezes Fundacji 
F.O.S.A. — Poprzez nasze działa-
nia chcemy wspomagać powrót do 
szeroko rozumianej „normalności” 
oraz pobudzać do działania miesz-
kańców, poprzez czynny udział we 
wszystkich przygotowaniach, dając 
możliwość poczucia odpowiedzial-
ności oraz ciekawego sposobu spę-
dzania czasu.

W programie imprezy przewidzia-
no występy artystyczne zaproszo-
nych gości, zabawy z animatorem, 
rozstrzygnięcie konkursów i wręcza-
nie nagród oraz zabawę taneczną 
i grill. Gdyby jednak sytuacja pan-
demiczna się pogorszyła i wprowa-
dzono obostrzenia, wówczas występy 
artystyczne i zawody sportowe prze-
prowadzone zostaną na terenie DPS 
Rąbień wśród mieszkańców, a kon-
kurs plastyczny odbędzie się drogą 
multimedialną. (S.S.)

Ochotnicza Straż Pożarna wraz z Alek-
sandrowskim Forum Społecznym prowa-
dzi zbiórkę na nowy wóz strażacki, który 
do końca roku musi się pojawić w remi-
zie. Średnie auto ratowniczo-gaśnicze 
ma już 18 lat i jest najczęściej biorącą 
udział jednostką w ciągu roku. Straża-
kom bardzo zależy, by zastąpić wysłużo-
nego Stara.

— Koszt nowego wozu to 1 mln 100 
tys. zł. Od Państwowej Straży Pożarnej 
otrzymaliśmy 430 tys. 
zł, gmina Aleksandrów 
przekazała 350 tys. 
zł — informuje Piotr 
Makowski, prezes OSP 
Aleksandrów Łódzki.

W sklepach, ban-
kach czy instytucjach 
prowadzona jest 
zbiórka pieniędzy. Bi-
lety cegiełki można 
było zakupić na wy-
stępy znanych arty-
stów podczas Planu 
B, odbywającego się 

w wakacje na terenie MOSiR. Strażacy 
zorganizowali również pokazy na zakoń-
czenie lata.

— Radość dzieci jest dla nas bardzo 
ważna. Cieszymy się, że w ten sposób 
mogliśmy zakończyć lato. Dziękujemy 
również za dokonane wpłaty — powie-
dział Piotr Makowski.

Warto zaznaczyć, że do zbiórki pie-
niędzy przyczynili się również aleksan-
drowscy przedsiębiorcy. (Kiniu)

Festiwal Pomysłów Twórczych 
„Razem Lepiej” po raz siódmy

Auto dla strażaków
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przedsiębiorczość

Panie Ola i Agata pochodzą ze Zgie-
rza, a ich pomysłem na biznes jest Eko-
-sklep, który działa przy ul. Wojska Pol-
skiego.

— Chciałyśmy zrobić coś dla środo-
wiska i ograniczyć ilość 
plastiku, stąd pomysł, 
by naturalne środki ko-
smetyczne, mydła i pły-
ny piorące oraz żywność 
sprzedawać na mililitry 
i gramy. To pierwszy 
taki sklep w Aleksan-
drowie, ale i w powie-
cie zgierskim — mówi 
pani Agata.

Na zachodzie Europy 
ta branża kwitnie, u nas 
dopiero raczkuje, ale 
pomysł by do sklepu 
przychodzić z własnymi opakowaniami: 
słoiczkami, pudełkami, torebkami znaj-
duje coraz więcej zwolenników. Świad-
czy o tym fakt, że do sklepu wpadają 
klienci np. z pokaźnym baniakiem i dys-
ponują „Do pełna proszę”.

Nieopodal, również na ul. Wojska 
Polskiego, do skorzystania ze swoich 
usług zaprasza Instytut Zdrowia i Urody 
Yasumi, który działa już kilka miesięcy 

i klientów ma coraz więcej.
— Specjalizujemy się w kosmetolo-

gii, medycynie estetycznej, fizjoterapii 
oraz zwykłej kosmetyce. Odbywają się 
u nas również wieczory panieńskie, dni 

dla matki i córki, a coraz częściej na 
zabiegi wpadają do nas również pary. 
Cieszymy się sporym zainteresowaniem 
i jest coraz lepiej — mówi nam Paulina 
Kania, menager Yasumi.

Z Aleksandrowa nie pochodzi rów-
nież właścicielka „Krótka Caffe”, która 
z otwarciem lokalu czekała na koniec 
lockdownu. Ona również może powie-
dzieć, że jest coraz lepiej.

— Jest super! Nie 
spodziewałam się 
takiego odzewu. 
Bałam się na po-
czątku, że to nie 
pójdzie tak jak so-
bie zaplanowałam. 
Jest jednak tak jak 
chciałam, a może 
i lepiej — mówi Syl-
wia Zarębska. — To 
jest moja pierwsza 
firma, nie jestem 
stąd więc nie wie-
działam czego się 
spodziewać. Ale 
jest fajnie, a Alek-

sandrów okazał się dobrym miejscem 
na biznes.

Taką nadzieję ma również Mateusz 
Bujakiewicz, który swój sklep i serwis 
telefonów Smartfon Expert, otworzył 
w sklepie Intermarche.

— Nasza przygoda z telefonami roz-
poczęła się 8 lat temu. Przez lata po-
głębialiśmy swoją wiedzę na temat te-
lefonów komórkowych, śmiało możemy 
powiedzieć, że wiemy o nich wszyst-
ko! Firmę tworzą handlowcy z branży 
GSM oraz serwisanci, którzy pracowali 
w autoryzowanych serwisach telefonów. 
Zajmujemy się profesjonalnym serwi-
sem telefonów, a swoje doświadczenie 
do Aleksandrowa przywieźliśmy z au-
toryzowanych serwisów mieszczących 
się w Piasecznie. Zajmujemy się także 
sprzedażą telefonów. Oprócz smartfo-
nów mamy największy wybór w okolicy 
telefonów klasycznych, dedykowanych 
osobom starszym oraz ogromny wybór 
akcesoriów GSM: pokrowców, ochrony 
wyświetlacza, kabli, ładowarek itp. — 
jednym słowem wszystko do telefonów 
na każdą kieszeń.

Dla osób niepełnosprawnych i tych 
którzy ulegli wypadkom, swoją ofertę 
ma Robert Jasiński z firmy „Szlachet-
ne zdrowie”. Firma funkcjonuje już 
od roku i nie narzeka na brak klien-
tów. Siedziba mieści się w samym sercu 
Aleksandrowa, przy kościele Archanio-

łów. Pomoc znajdą tu wszyscy, którzy 
podupadli na zdrowiu, ulegli kontuzji 
i potrzebują sprzętów ortopedycznych. 
Można tu wynająć różnego rodzaju 
wózki, łóżka rehabilitacyjne, wysokiej 
klasy materace zapobiegające odle-

żynom, kule dla dorosłych i dla dzieci 
oraz wiele innych potrzebnych akceso-
riów. Wszystko najlepszych firm, bo pan 
Robert stawia na jakość. Od niedawna 
firma oferuje również przewozy osób 
niepełnosprawnych, gdyż dysponuje 

odpowiednim samochodem i schodoła-
zem. Można tu też skorzystać z pomocy 
fizjoterapeuty. I choć nikomu nie życzy-
my, by musiał korzystać z usług firmy 
pana Roberta, to dobrze wiedzieć, że 
taka firma istnieje.

Mimo niepewnych czasów spowodo-
wanych pandemią i groźbą lockdownu, 
właściciele zaryzykowali i wydaje się, 
że odnieśli sukces. To dobrze świadczy 
o kondycji naszego miasta i pokazuje, 
że Aleksandrów Łódzki to naprawdę do-
bre miejsce na prowadzenie własnego 
biznesu. (S. Sobczak)

W środę 1 września aleksandrowianie uczcili 
82. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, skła-
dając wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Martyro-
logii i Walki 1939-1956. Wiązanki kwiatów złożyli 
Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Jacek Lipiński 
oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata 
Grabarczyk.

Wybuch drugiej wojny światowej to dla 
naszego miasta tragiczna data, to koniec 
120-letniego okresu w miarę zgodnej współ-

pracy trzech narodów. Wraz z wkroczeniem 
Niemców do Aleksandrowa 7 września rozpo-
częły się represje wobec Polaków i Żydów. Już 
14 września okupanci rozstrzelali 5 Polaków 
i 25 Żydów aleksandrowskich na cmentarzu 
żydowskim. 9 listopada 1939 r. Aleksandrów 
został włączony do Rzeszy a w 1943 r. Niem-
cy przemianowali Aleksandrów na Wirkheim 
(„dom tkaczy”). (S.S.)

Władze miasta uczciły rocznicę 
wybuchy wojny

Aleksandrów to dobre miejsce na biznes!
Otworzyli tu swoje firmy i nie żałują

Na biznes trzeba mieć przede wszystkim pomysł, ale równie ważne 
jest miejsce, gdzie się ten pomysł realizuje. Aleksandrów zdaje się 
być takim miejscem o czym świadczą przykłady ludzi, którzy choć 
nie pochodzą z naszego miasta, wybrali je na swój biznes.
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plan b to był strzał w dziesiątkę!

To było intensywne lato: 35 im-
prez, tysiące uczestników, spotkania  
z gwiazdami,  muzyką,  sportem,  modą 
i historią. 13 wakacyjnych weekendów 
z Planem B okazało się strzałem w dzie-
siątkę. Imprezowy maraton za nami, 
choć wrzesień też nie będzie nudny…
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plan b to był strzał w dziesiątkę!
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trochę kultury

Bohdan Baranowski, Procesy 
czarownic w Polsce w XVII 
i XVIII wieku
Według Słownika staropolskiego 
przygotowanego przez Polską 
Akademię Nauk słowa „czarowni-
ca” użyto po raz pierwszy w roku 
1386. Czy też raczej z tego roku 
pochodzi najstarszy zachowany, 
pisemny przekład.
Pierwszą ofiarą polskich proce-
sów czarownic była nieznana 
z imienia kobieta, którą spalono 
na stosie w Chwaliszewie w 1511 
r. Wówczas miasteczko to 
słynęło z warzelni piwa i gdy 

pewnego dnia mieszkańcy Poznania zatruli się przywiezionym 
stamtąd piwem, zaczęto szukać winnego. Znaleziono go w osobie 
miejscowej zielarki. W swej kolejnej znakomitej książce „Pro-
cesy czarownic w Polsce w XVII i XVIII wieku” Bohdan Baranowski 
przedstawia obraz polowań na czarownice w okresie, kiedy chęć 
ich unicestwiania zawładnęła społeczeństwem w sposób szcze-
gólny. Mówi o czasach, kiedy nawet przez rzuconą mimochodem 
plotkę można było trafić przed sąd. Autor skupia się na udoku-
mentowanych przypadkach, ale ośmiela się również przytaczać 
swoje opinie na temat zabobonu, jaki panował w tamtych latach. 
Dzięki temu mamy do czynienia z książką o historii, ale napisaną 
w sposób przystępny. Oprócz tego jest wyjaśniony szeroko cały 
kontekst historyczny, gospodarczy i kulturowy — to z kolei spra-
wia, że nie zgubimy się w gąszczu dat, zjawisk i faktów, które 
będą poruszane. Autor wyjaśnia nam, dlaczego te stulecia stały 
się erą największego rozkwitu ponurego zabobonu dotyczącego 
czarów i czarownic w Polsce. I choć w bibliotece czasem żartobli-
wie mówimy sobie o tym, że dłużników zaczniemy palić na stosie, 
to mimo wszystko pamiętajcie, by oddawać książki w terminie. 
Bo nigdy nic nie wiadomo… ;)

Radek Rak, Kocham Cię Lilith 
„Może w tym tkwi cały sens i cel 
bycia, żeby móc czasem tak 
po prostu i zwyczajnie nie być. 
Może o to chodzi w odpoczynku, 
w leżeniu w trawie czy na plaży 

— nie o to, żeby zebrać siły, dać 
wytchnienie mięśniom i gło-
wie, ale o to, by sobie chwilę 
poniebyć.”
Kocham Cię Lilith to debiutanc-
ka powieść laureata Nagrody 
Literackiej NIKE 2020. Napisana 
przepięknym językiem opo-
wieść o poszukiwaniu miłości 
i spełnienia, literaturze i życiu, 

których czasem nie można od siebie oddzielić. Powieść Radka 
Raka ukazuje nam przestrzeń, w której świat rzeczywisty miesza 
się ze snami, mitami i wyobrażeniami tak, że czytelnik nie umie 
już powiedzieć, co głównemu bohaterowi się przydarza, a co jest 
zaledwie wytworem jego umysłu. Zaczyna się banalnie, jak wiele 
innych powieści. 
Otóż główny bohater, Robert, przyjeżdża do sanatorium w Be-
skidzie Niskim pragnąc podreperować swoje zdrowie i odpocząć 
od zgiełku miasta. Podczas spaceru po okolicy, spotyka piękną 
kobietę, malującą obraz, z którą wdaje się w ciekawą grę słowną. 
Dzień później zaś na jego drodze pojawia się lekarka Małgorzata, 
która również go przyciąga. Znamy podobne schematy z wielu 
powieści, jednak to co dzieje się dalej jest niezwykle mocno 
przesycone oniryzmem, a zarazem odrealnione. Mamy wrażenie, 
że podczas lektury na moment zasypiamy, by śnić o wydarzeniach 
przedstawianych przez autora, a następnie budzimy się i prze-
żywamy je na nowo. Z pewnością warto zapoznać się również 
z historią Lilith, mitycznej pierwszej żony Adama. Została tutaj 
przedstawiona niejako w opozycji do bezpiecznej, pachnącej 
mlekiem Małgorzaty-Ewy, którą wielu wybiera, marząc po cichu 
jednak, o niepokornej i tajemniczej Lilith. Jeżeli do tej pory nie 
mieliście okazji sięgnąć po powieści Radka Raka, „Kocham Cię 
Lilith” będzie doskonałym wyborem na wrzesień! :)

„.nie ma bowiem na świecie rzeczy zwyczajnych, są jedynie cuda 
powtarzane na co dzień.”

V.E. Schwab, Niewidzialne życie Addie LaRue
„Francja, rok 1714. Uciekająca sprzed ołtarza młoda dziewczyna 
imieniem Adeline popełnia niewyobrażalny błąd. Zawiera umowę 
z diabłem. Faustowski pakt nakłada na nią ograniczenie — moż-
liwość wiecznego życia bez szansy na bycie zapamiętaną przez 
kogokolwiek. Dlatego Addie decyduje się opuścić swoją wioskę, 
albowiem straciła wszystko. Dziewczyna jest zdeterminowana 
znaleźć dla siebie właściwe miejsce, nawet jeśli została skazana 

na wieczną samotność. Ale czy 
na pewno? Każdego roku, w dniu 
jej urodzin, tajemniczy Luc przy-
chodzi z wizytą i pyta, czy Addie 
jest już gotowa, by oddać mu 
swą duszę. Ich mroczna i ekscy-
tująca gra będzie trwać przez 
wieki. Minie trzysta lat, zanim 
Addie odwiedzi ukrytą w Nowym 
Jorku księgarnię i pozna kogoś, 
kto zapamięta jej imię i nagle 
wszystko znów zmieni się na 
zawsze.”
O czym jest Niewidzialne życie 
Addie LaRue? O istnieniu tylko 
chwilowo dostrzegalnym dla in-

nych. O zachwycie nad pięknem świata, bo mimo upływu stuleci 
wciąż są miejsca, które na to pozwalają. O cenie, którą musimy 
zapłacić za realizację naszych pragnień i wreszcie o miłości. Tej 
pięknej, romantycznej i oczekiwanej a także zaborczej przepeł-
nionej drapieżnością posiadania na wyłączność. Addie to piękna 
powieść — baśń, którą czyta się z zapartym tchem. To jak obco-
wanie ze sztuką, której motyw również wielokrotnie przewija się 
na poszczególnych stronach. To jak smakowanie potrawy, z którą 
wcześniej nie mieliśmy do czynienia i myślę, że najważniejsze — 
to książka którą trzeba przeczytać, kiedy zapomnieliśmy, jak to 
jest zatracać się w powieściach. :)

Ula Ryciak, Niemoralna Kalina 
„A właśnie, że będę niemoral-
na! Wolę być niemoralna niż 
idiotycznie nieszczęśliwa. Nie 
będę taka, jak chcą ludzie, będę 
sobą”, mówi do lustra grana 
przez Kalinę Jędrusik Joanna 
w filmie „Lekarstwo na miłość”. 
W sumie tę kwestię Kalina mo-
głaby spokojnie wypowiedzieć 
w życiu. 
Bezkompromisowa — liczy na 
wszystko albo nic. Nieustannie 
sprawdza, jak daleko może 
przesunąć granice. Wrażliwa, 
ale pewna siebie. Kokietuje 

i zatraca się w kolejnych romansach, ale pozostaje oddana mężo-
wi. Obraz Kaliny Jędrusik jest taki jak ona sama — prowokujący, 
niejednoznaczny, często zaskakujący.
Kalina Jędrusik daje się poznać nie tylko jako sceniczna kusiciel-
ka, aktorka teatralna i filmowa czy gwiazda Kabaretu Starszych 
Panów. Żywiołowa od dzieciństwa, szybko zacznie przejawiać 
muzyczny talent, indywidualizm, ale też kulinarny zmysł. Na-
miętność do smaków i dar ich łączenia ochoczo wykorzystywała, 
by rozpieszczać przyjaciół. Razem ze Stanisławem Dygatem, jej 
największą miłością, stworzy otwarty dom, w którym gościć 
będzie warszawska śmietanka towarzyska.
Seksbomba, uwodzicielka, gwiazda wyklęta. Wokół jej osoby 
krążą legendy. Ile z nich wymyślili inni, a za ile odpowiada ona 
sama? Które są prawdziwe, a które to wyłącznie gwiazdorska 
kreacja?
Choć książka jest pierwszą biografią Jędrusik napisaną przez 
kobietę, Ula Ryciak ani nie piętnuje dekadenckiego stylu życia 
swojej bohaterki, ani nie stawia się w roli jej adwokata. Pisarka 
snuje tę opowieść w bardzo prosty, przyjemny i ciekawy sposób, 
co jakiś czas wtrącając swoje przypuszczenia, ale jednocześnie 
nie odbierając Kalinie prawa głosu. Na poszczególnych kartach 
znajdziemy wiele cytatów i fragmentów wywiadów z aktor-
ką, a także wypowiedzi jej bliskich, przyjaciół oraz koleżanek 
i kolegów ze sceny. Z tej niezwykle różnorodnej mozaiki faktów 
i wspomnień wyłania się postać o skomplikowanej osobowości 

— krnąbrna, zarozumiała i nieco egocentryczna, ale także czuła, 
kochająca i nad wyraz wrażliwa. Przekonajcie się sami! :)

BIBLIOTEKA
ZAPRASZA

Młodzi i nieprzeciętnie zdolni — tak można powie-
dzieć o młodzieży, która w poniedziałek 30 sierpnia 
z rąk swoich włodarzy otrzymała stypendia naukowe. To 
już czwarta edycja Lokalnego Funduszu Stypendialnego, 
jaki powstał pod skrzydłami PRYM-u. Spośród członkow-
skich gmin wybrano 19 najzdolniejszych uczniów. Wśród 
nich, aż 13 pochodziło z naszej gminy. 

To sportowcy, artyści i laureaci wielu naukowych 
olimpiad. Jednym słowem: najlepsi z najlepszych. 
Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbyło się 
w siedzibie Prymu w Parzęczewie. Fundacja wspólnie 
z przedsiębiorcami na ten cel przeznaczyła ponad 22 
tys. zł. Każdy stypendysta otrzymał po 1,2 tys. zł plus 
oczywiście upominki. Wśród młodych i zdolnych miesz-
kańców naszej gminy są uczniowie sportowej „Trójki”, 

„Czwórki” oraz podstawówki z Rąbienia. To lekkoatleci, 
naukowcy, dla których elektrotechnika, fizyka to pasja. 
Historycy wygrywający regionalne i krajowe olimpiady — 
jednym słowem ponadprzeciętni a nawet wybitni. (ak)

Oto laureaci. Ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii 
Skłodowskiej-Curie z Aleksandrowa Łódzkiego: Mate-
usz Kowalski, Michał Wojtysiak, Zofia Kopycka,  Mar-
tyna Ziąbka, Aleksandra Sadowy, Amelia Dudzińska. Ze 
Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Jawor-
skiego w Aleksandrowie Łódzkim: Antonina Majchrzak, 
Wiktoria Strzałka, Jan Gołdyn, Franciszek Witkowski. 
Ze Szkoły Podstawowej im. ks. Stefana Kardynała Wy-
szyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu: Franciszek 
Kręgiel, Karol Zdziechowski, Mikołaj Gajda. 

Stypendia od PRYM-u

Co nowego u Pawła 
Szymańskiego? Nie-
bawem pojawi się w 
roli reportera w tele-
wizji Polsat w progra-
mie Dzieci na tropie 
prawdy. 

Oprócz tego wciąż  
dużo  dubbinguje,  
niedawno  dubbin-
giwal Piotrusia Pana, 
który w kinach był wy-
świetlany pod tytułem 

„Piotruś Pan i Alicja w Krainie Czarów”. W najnowszym 
kinowym „Psim Patrolu” Paweł użycza głosu głównemu 
bohaterowi — Ryderowi.

— Oprócz tego w realizacji jest sporo projektów dla 
Netflixa, których jeszcze zdradzić nie możemy — mówi 
mama Pawła Szymańskiego.  

Paweł pracuje nad kolejnym singlem, jednak na-
deszła mutacja, więc wszystko przesuwa się w czasie. 
Młody artysta jednak nie zwalnia tempa: śpiewa (moż-
na go usłyszeć w reklamie Gangu Swojaków zrealizo-
wanej dla  sklepu  Biedronka).  No i coraz częściej jego 
głos pojawia się w audiobookach — niebawem  również 
pojawi się ciekawy projekt właśnie w tym temacie.

Poza tym szkoła. Ósma klasa, więc sporo czasu trze-
ba poświęcić na naukę, by dostać się do wymarzonego 
liceum. To jest teraz priorytetem. 

Osobowość Roku
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trochę kultury

Aleksandrów Łódzki to może nie Paryż i profe-
sjonalne rewie mody nie są u nas chlebem powsze-
dnim, ale jednak aleksandrowscy seniorzy pokaza-
li, że na czerwonym dywanie poruszają się z równą 
gracją co paryskie modelki.

W ramach Aleksandrowskiego Planu B, 14 sierp-
nia odbył się pokaz mody, który był po prostu zja-
wiskowy. Pokaz mody przygotowała Irena Kajsz-
czak wraz z grupą seniorów z „Wrzosu” i nie tylko. 
W wyborze strojów pomagała Hanna Piekarska, 
znana łódzka modelka — seniorka, która bierze 
udział w wielu profesjonalnych pokazach mody dla 
seniorów oraz występuje w wielu reklamach pra-
sowych i telewizyjnych.

Do występu seniorzy przygotowali się gruntow-
nie. Najpierw wspólnie wybierano stroje, później 
odbywały się próby i tu znów nieocenioną po-
mocą okazała się pani Hania, która wskazywała, 
jak należy się poruszać. Na czerwonym dywanie 
grupa zaprezentowała się trzykrotnie. Pierwszy 
występ był inny niż wszystkie, ponieważ na wy-
bieg, w strojach sportowych, seniorzy wyszli wraz 
ze swoimi wnuczętami. Kolarstwo, wędkarstwo, 
ogrodnictwo czy łyżwiarstwo to niektóre z wielu 
zainteresowań naszych seniorów, które zostały 
ukazane przez stroje modeli. Było bardzo koloro-
wo i zabawnie. Również podczas kolejnych wejść 
na czerwony dywan, seniorzy popisali się gracją 
i olbrzymim poczuciem humoru oraz dystansu do 
siebie. Na pokazie mody modele jak i widzowie 
bawili się fantastycznie. Ten występ pokazał, że 
niezależnie od wieku można robić furorę na czer-
wonym dywanie. Warto dodać, że relację z wybie-
gu obejrzało ponad 250 tys. internautów, w tym 
m.in. z Paryża, Chicago i Węgier.

Jak pokaz mody to i oczywiście zakupy, w ra-
mach kolejnego szafingu, czyli sprzedaj, kup, za-
mień. Za przygotowanie szafingu, tradycyjnie już 
odpowiadała Ewa Gemza. Mimo sezonu urlopowe-
go sporo osób rozstawiło swoje stoiska z ubraniami 
i przeróżnymi rzeczami, które w domu już się nie 
przydadzą, a dla innych mogą być cenną zdobyczą. 
Nic więc dziwnego, że nie zabrakło chętnych do 
okazyjnego kupna ciuchów i innych przedmiotów.

To nie jedyne atrakcje tego popołudnia, bo cała 
sobota upłynęła pod znakiem zdrowia, mody i uro-
dy. Zorganizowano warsztaty na temat właściwej 
pielęgnacji skóry twarzy i nie tylko. Dostępne były 
także konsultacje rehabilitacyjne, które prowadzi-
ła Anna Pyszka oraz zabiegi refleksoterapii prowa-
dzone przez Tomasza Małeckiego (obydwoje z Ga-
binetu Fizjo-Balans).

Gośćmi spotkania były też Edyta Jasik i Katarzy-
na Sałata, które zajmują się na co dzień brafittin-
giem i edukacją w tym zakresie. Dowiedzieliśmy 
się również w jaki sposób można być bardziej „eko” 
w codziennym życiu, dzięki rozmowie z Magdaleną 
Michalak: — Staram się nie używać chemii w domu, 
na przykład swoje ubrania piorę od dawna w orze-
chach piorących — wyznała znana i sympatyczna 
była prezenterka łódzkiej „Trójki”.

Wielką atrakcją dla młodych modelek była moż-
liwość udziału w profesjonalnej sesji zdjęciowej 
wykonanej przez znaną fotografkę Annę Nelitę. 
Dzięki tej sesji małe dziewczynki mogły poczuć się 
jak księżniczki. A to za sprawą kolorowych, tiulo-
wych sukni, wspaniałej aranżacji, profesjonalnego 
makijażu czy stylowych fryzur.

Całość można podsumować stwierdzeniem, że 
była to wspaniała sobota, która przyniosła dużo re-
laksu i wiele świetnej zabawy. (Barbara Sobaszek)

Aleksandrowski Plan B na czerwonym dywanie
Sobota pod znakiem mody i zdrowia i urody
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12mln 193 tys. 797 zł może 
stracić gmina Aleksandrów 
Łódzki na wprowadzeniu roz-
wiązań zawartych w Polskim 
Ładzie, jeśli nie zostaną po-
czynione w nim istotne zmia-
ny. Tak wynika z obliczeń kal-
kulatora zamieszczonego na 
stronie internetowej przez 
Związek Miast Polskich i Unię 
Metropolii Polskich. Strona na-
zywa się ciekawie: Polski Ład 
Rząd Zaprasza na Twój Koszt — 
https://natwojkoszt.pl.

Ponieważ każda gmina ma 
swoją specyfikę, wyliczenia są 
różne i czasem zaskakujące. 
Stracą też nasi sąsiedzi i tak do-
chody własne Łodzi zmniejszą 
się aż o ponad 323 mln zł, Zgie-
rza o 16 322 763 zł, Konstanty-
nowa Łódzkiego o 5 766 6200, 
a niewielkiego Parzęczewa o 1 
085 341 zł, co może być dla tej 
gminy katastrofą.

Ale stracą nie tylko miasta 
i gminy, ale również powiaty 
i województwa, choć w mniej-
szym stopniu, bo ich udział w po-
datku PIT jest mniejszy. Ocenia 
się, że łącznie samorządy stra-
cą ponad 13 miliardów złotych. 
Premier Morawiecki wreszcie 
dostrzegł problem i zapowie-
dział przeznaczenie 8 mld zł 
na subwencje inwestycyjne dla 
samorządów. I tu rodzi się pro-
blem, bo po pierwsze ta suma 
nie rekompensuje w pełni utra-
ty dochodów, ale również sama 
idea subwencji niczego nie roz-
wiązuje, bo została całkowicie 
skompromitowana sposobem, 
w jaki rozdzielano Rządowy 
Fundusz Inwestycji Lokalnych. 

Nawet przy założeniu, że rząd 
opracowałby sprawiedliwy 
i apolityczny algorytm rozdziału 
środków, to nie wiadomo, czy 
ta dotacja byłaby jednorazowa, 
czy trwała. Poza tym w ten spo-
sób coraz bardziej ograniczana 
jest niezależność samorządów, 
a rośnie uzależnienie od władzy 
centralnej.

Senator Zygmunt Frankiewicz 
mówi:

— Nie wiadomo, czy będzie 
to subwencja, czy udział w po-
datkach, a to ma kolosalne zna-
czenie. Subwencje i dotacje to 
pieniądze, które mogą być, a za 
chwilę może ich nie być. Nie są 
to dochody własne, nad którymi 
panowanie ma samorząd, a nie-
zależność finansowa jest sprawą 
niezwykłej wagi. Właśnie zabu-
rzenie tej niezależności jest po-
wodem ogromnych problemów.

W stanowisku Związku Miast 
Polskich na temat skutków fi-
nansowych Polskiego Ładu dla 
Jednostek Samorządu Terytorial-
nego czytamy:

Skutki te nie mogą być zre-
kompensowane inaczej, jak 
równoważnym, trwałym przy-
rostem bieżących dochodów 
własnych. Żadna jednorazowa 
dotacja celowa z nawet okaza-
łego funduszu inwestycyjnego 
NIE JEST w najmniejszym stop-
niu rekompensatą, ponieważ 
jest jednorazowa i nie stanowi 
dochodu bieżącego, z którego 
można by sfinansować bieżące 
zadania samorządu. Nawet, je-
śli gmina dostanie jednorazo-
wo dotację większą niż ubytek 
w PIT i zbuduje za te pieniądze 

nowy obiekt, nie będzie miała 
za co go utrzymać po zakończe-
niu inwestycji.

Aby lepiej uzmysłowić sobie 
skutki zaproponowanej zmiany, 
postanowiliśmy obliczyć wpływ 
prognozowanych przez MF 
w OSR ubytków w PIT na wyso-
kość nadwyżki operacyjnej net-
to dla każdej JST w warunkach 
początku roku 2021. Okazuje się, 
że ubytek 26,80 proc. wpływów 
z PIT spowoduje, że:

— 59 (na 66) miast na pra-
wach powiatu (89,4% wszyst-
kich),

— 192 (na 236) gmin miej-
skich (81,4%),

— 309 (na 621) gmin miej-
sko—wiejskich (połowa),

— 414 (na 1554) gminy wiej-
skie (26,6%),

— 139 (na 314) powiatów 
(44,3%),

bez wprowadzenia poważ-
nych ograniczeń wydatkowych 
może UTRACIĆ PŁYNNOŚĆ FI-
NANSOWĄ.

Komentując tę sytuację sena-
tor Frankiewicz stwierdził: — To 
znaczy, że duża część tych miast 
miała ujemną nadwyżkę opera-
cyjną netto. Czyli to nie jest roz-
wój, to raczej jest zwijanie tych 
miast. Zaznaczył także, iż kwe-
stii subwencji rozwojowej nie 
należy łączyć z dochodami bie-
żącymi i wyrównywaniem strat 
wskutek odbierania dochodu.

W tej sytuacji zapowiedziane 
subwencje samorządowcy przyj-
mują z ulgą, jednak ich zdaniem 
nie załatwia to sprawy. Domaga-
ją się przyjęcia rozwiązań, któ-
re trwale i systemowo rozwiążą 

problem finansowania samorzą-
dów, poprzez zagwarantowaną 
część samorządową w podatku 
PIT oraz rozwiązanie zwrotu po-
datku VAT.

Jeśli chodzi o zwrot VAT-u z in-
westycji samorządowych, które 
są nim obłożone, to średnia war-
tość tego podatku wynosi 15 proc. 

Jest to czysty transfer pieniędzy 
z samorządu do budżetu państwa. 
Im bardziej się mobilizuje sa-
morząd, żeby inwestować, tym 
więcej odprowadza z tego tytu-
łu podatku do budżetu państwa. 
Natomiast, jeśli chodzi o wpływy 
z PIT, Frankiewicz postuluje, by 
zmodyfikować system:

— To może być PIT komunalny, 
gdzie część zostaje na miejscu 
i wpływ na wysokość tej stawki 
z jakimiś ograniczeniami powi-
nien mieć samorząd, a druga 
część jest rządowa. I wtedy, je-
żeli następuje obniżka podatku, 
to w tej części, za którą odpo-
wiada rząd. Nie może być tak, 

że rząd decyduje o tym, jakie 
ulgi wprowadzane są w tym do-
chodzie, z którego czerpie sa-
morząd — podsumował prezes 
Związku Miast Polskich Zygmunt 
Frankiewicz.

Jednak z dotychczasowych 
informacji wynika, że Polski Ład 
jest dla samorządności zdecydo-

wanie bardziej zagrożeniem niż 
szansą. A dodatkowym uprawdo-
podobnieniem tej tezy są liczne 
doświadczenia minionych lat 
przynoszące przykłady posunięć 
ograniczających swobodę dzia-
łania samorządów i podkopujące 
ich kondycję finansową. Może się 
okazać, że za drobne indywidu-
alne korzyści finansowe z obniżki 
podatków jakie odczuje zwykły 
Kowalski, zapłacimy wszyscy 
w postaci braku potrzebnych 
inwestycji w gminach, obniże-
nia wydatków na oświatę, drogi, 
oświetlenie ulic, czy podwyżka-
mi opłat za usługi komunalne.

(S. Sobczak)

Przed nami czwarte Towa-
rzyskie Zawody Jeździecki 
Horseprofi Challenge. Do Sta-
rego Adamowa od sobotniego 
poranka zjadą się zawodnicy 
z całego regionu. Trzecia edy-
cja miała miejsce niespełna 
miesiąc temu. Wówczas, choć 
były to zawody towarzyskie, 
imprezy o takiej randze Alek-
sandrów jeszcze nie widział. 

To było prawdziwie jeździec-
kie święto. Do stajni Adrianna 
w Adamowie Starym przyje-
chało ponad stu zawodników 
z różnych stron województwa 
łódzkiego. Sobotnie konkursy 
przebiegały pod hasłem skoków 
przez przeszkody. Niedziela to 
nieco inna dyscyplina, jaką jest 

ujeżdżenie. Impreza przerosła 
oczekiwania organizatorów i 
nie ma się co dziwić, bo jeź-
dziectwo to coraz popularniej-
sza forma sportowych zmagań. 
W skokach przez przeszkody 
sporo zawodników pochodziło 
właśnie z naszej gminy. Wśród 
nich byli też i tacy, którzy sta-
wali na podium.

— Nowe ośrodki jeździeckie po-
wstają i na terenie Aleksandrowa. 
Swoich zawodników wystawiają 
nie tylko na regionalnych zawo-
dach, ale i ogólnopolskich. Za-
tem Aleksandrów ma szanse stać 
się jeździeckim centrum — mówi 
Tomasz Paradowski, organizator 
Horseprofi Challenge.

Zawody towarzyskie w Ada-
mowie Starym pozwoliły wyka-

zać się i tym najlepszym, ale 
też i tym początkującym. Dzia-
łające w okolicy małe ośrodki 
jeździeckie miały okazję wy-
stawić niekiedy po raz pierwszy 
swoich zawodników. 

Podobnie jak w roku ubie-
głym organizatorem tego 
przedsięwzięci był Sportowy 
Klub Jeździecki Horseprofi oraz 
Stajnia „Adrianna”. 

Zawody już trzeci raz odbyły 
się pod honorowym patronatem 
burmistrza, który i tym razem 
ufundował puchary. Jak zapo-
wiadają organizatorzy, zawody 
mają szanse już na stałe wpisać 
się w grafik jeździeckich zma-
gań. Zatem w najbliższy week-
end 4-5 września zapraszamy do 
Starego Adamowa. (ak) 

Aleksandrów staje się centrum jeździectwa?

Ile samorządy stracą na Polskim Ładzie?
Za rządowe ulgi w podatkach zapłacimy wszyscy
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ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I A D R O B N E

  
 BURMISTRZ ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO 

o g ł a s z a wykaz lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu. 
 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 i art. 37 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. 
poz. 11, 234, 815.) i art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2021 poz. 1372.) oraz w wykonaniu Uchwały nr LVI/543/18 

Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia określenia zasad sprzedaży na rzecz najemców, samodzielnych lokali 
mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, stanowiących własność Gminy Aleksandrów Łódzki oraz warunków 

udzielania bonifikat i wysokości ich stawek procentowych 
 

Przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej następujące lokale wraz z ułamkową częścią gruntu: 
 

 
Lp. Położenie nieruchomości,  

numer lokalu 
Nr działki,  
pow. w m2 KW Cena ułamkowej części gruntu  

Cena naniesień budowlanych Udział w gruncie 

 
1. 

Aleksandrów Łódzki, A-2 
al. Wyzwolenia 15 m 108 

223/2 
1348m² 

LD1G 
/00038580/2 

  1.200,00zł 
  129.300,00zł 7/1000 

2 Aleksandrów Łódzki, A-2 
al. Wyzwolenia 15 m 13 

223/2 
1348m² 

LD1G 
/00038580/2 

   1.700,00zł 
  185.100,00zł 9/1000 

3. Aleksandrów Łódzki, A-2 
al. Wyzwolenia 15 m 21 

223/2 
1348m² 

LD1G 
/00038580/2 

   2.100,00zł 
  231.200,00zł 11/1000 

4. Aleksandrów Łódzki, A-4 
ul. 11 Listopada 12a m 6 

8/2 
520m² 

LD1G 
/00049599/8 

   5.300,00zł 
   58.900,00zł 4072/50554 

5 Aleksandrów Łódzki, A-1 
ul. Daszyńskiego 107 m 4 

22/5 
1419m² 

LD1G 
/00037816/9 

  18.600,00zł 
   52.000,00zł 5003/43681 

6. Aleksandrów Łódzki, A-4 
ul. Wojska Polskiego 33 m 10 

106/1 
988m² 

LD1G 
/00037843/7 

  13.700,00zł 
  133.100,00zł 10/100 

7. Aleksandrów Łódzki, A-4 
ul. Wojska Polskiego 33 m 12 

106/1 
988m² 

LD1G 
/00037843/7 

  5.500,00zł 
  37.500,00zł 4/100 

8. Aleksandrów Łódzki, A-1 
ul. Wąska 6 m 1 

173 
407m² 

LD1G 
/00037626/0 

  8.600,00zł 
  38.500,00zł 3131/17009 

 
1. Budynek mieszczący lokale mieszkalne poz. 1, 2 i 3, to 4-piętrowy, podpiwniczony, 4-klatkowy budynek po termomodernizacji. Został wzniesiony w 1969r.: 

• Lokal nr 108 z poz. nr 1 ma powierzchnię użytkową 34,86m². Jest zlokalizowany na IV piętrze ww. budynku. Na lokal składają się 2 pokoje (15,72m², 9,39m²), 
kuchnia (4,93m²), łazienka (2,99m²) i przedpokój (1,83m²). 
Ciepła woda z termy gazowej, CO miejskie. 
• Lokal nr 13 z poz. nr 2 ma powierzchnię użytkową 46,48m². Jest zlokalizowany na II piętrze ww. budynku. Na lokal składają się 2 pokoje (18,58m², 15,13m²), 
kuchnia (6,02m²), łazienka (3,29m²) i przedpokój (3,46m²). . 
Ciepła woda z bojlera elektrycznego, CO miejskie. 
• Lokal nr 21 z poz. nr 3 ma powierzchnię użytkową 54,39m². Jest zlokalizowany na III piętrze ww. budynku. Na lokal składają się 3 pokoje (16,64m², 10,83m², 
7,71m²), kuchnia (7,22m²), łazienka (3,15m²) i przedpokój (8,84m²). 
Ciepła woda z termy gazowej, CO miejskie. 

2. Budynek mieszczący lokal mieszkalny nr 6 z poz. 4, to obiekt piętrowy z poddaszem użytkowym, wzniesiony w technologii tradycyjnej w 1930r: 
• Lokal nr 6 z poz. nr 4 ma powierzchnię użytkową 35,12m². Jest zlokalizowany na poddaszu ww. budynku. Na lokal składają się pokój z aneksem kuchennym 
(21,43m²), pokój (8,52m²), łazienka (2,39m²) i przedpokój (2,78m²). Do lokalu przynależą komórka o pow. 4,16m² oraz pomieszczenie gospodarcze o pow. 1,44m². 
Ciepła woda z kotła gazowego, CO z kotła gazowego dwufunkcyjnego. 

3. Budynek mieszczący lokal mieszkalny nr 4 z poz. 5, to obiekt piętrowy z poddaszem częściowo użytkowym, wzniesiony w technologii tradycyjnej w 1926r.: 
• Lokal nr 4 z poz. nr 5 ma powierzchnię użytkową 41,03m². Jest zlokalizowany na parterze ww. budynku. Na lokal składają się pokój (22,87m²), kuchnia 
(6,22m²), łazienka (5,43m²) i przedpokój (6,51m²). Do lokalu przynależą 2 komórki o pow. 4,50m² każda. 
Ciepła woda z przepływowego podgrzewacza wody, ogrzewanie elektryczne - klimatyzator. 

4. Budynek mieszczący lokale mieszkalne poz. 6 i 7, to budynek frontowy nieruchomości, jest obiektem piętrowym z poddaszem częściowo użytkowym, wzniesiony w 
technologii tradycyjnej w 1934r:Lokal nr 10 z poz. nr 6 ma powierzchnię użytkową 55,67m². Jest zlokalizowany na I piętrze ww. budynku. Na lokal składają się 2 
pokoje (20,94m², 16,10m²), kuchnia (7,75m²), łazienka (2,11m²) i przedpokój (8,77m²). Do lokalu przynależy komórka o pow. 6,55m². 

Ogrzewanie i ciepła woda z kotła gazowego dwufunkcyjnego. 
• Lokal nr 12 z poz. nr 7 ma powierzchnię użytkową 17,51m². Jest zlokalizowany na I piętrze ww. budynku. Na lokal składają się pokój z aneksem kuchennym 
(15,13m²), łazienka (2,38m²). Do lokalu przynależy komórka o pow. 6,55m². 
Ogrzewanie elektryczne, ciepła woda z bojlera elektrycznego. 

5. Budynek mieszczący lokal mieszkalny nr 1 z poz. 8, to obiekt parterowy, niepodpiwniczony, wybudowany w 1910r.: 
• Lokal nr 1 z poz. nr 8 ma powierzchnię użytkową 26,93m². Jest zlokalizowany na parterze ww. budynku. Na lokal składają się pokój z aneksem kuchennym 
(20,65m²), łazienka (3,34m²) i przedpokój (2,94m²). Do lokalu przynależy komórka o pow. 4,38m². 
Ogrzewanie piecem na węgiel, ciepła woda z bojlera elektrycznego.Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości: 
• z poz. nr 1, 2 i 3 znajdują się na terenie oznaczonym symbolem D40MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
•  z pozycji 4 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem D34MN,U –teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, 
• z pozycji nr 5 na terenie oznaczonym symbolem 1MNu – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej 
• z pozycji 6 i 7 na terenie oznaczonym symbolem D28MN,U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług 
• z pozycji 8 na terenie oznaczonym symbolem C25MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

7. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) powyższa sprzedaż zwolniona jest 
od podatku VAT.  

8. Powyższe nieruchomości będą sprzedawane w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815.)- na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego. 

9.  Okres publikacji wykazu biegnie od dnia 09 sierpnia 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2021roku. 
10. Określa się termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815.) tj. do dnia 21 września 2021r.  
11. Powyższy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, a ponadto informację o wywieszeniu 

wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.aleksandrow-lodzki.pl.  
12. Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, pokój 112, tel. 042 270 03 54. 
 
Aleksandrów Łódzki dnia 09 sierpnia 2021 roku. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Aleksandrowie Łódzkim
ul. Dmowskiego 1

poszukuje pracownika na stanowisko

operatora koparko-ładowarki, traktorzysta

Wymagania:
- aktualne uprawnienia na koparko-ładowarkę (wszystkie typy)
- doświadczenie jako operator koparko-ładowarki
- prawo jazdy kat „T”
Obowiązki:
- obsługa koparko-ładowarki
- obsługa ciągnika z przyczepą. 

Oferty zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres Spółdziel-
ni: ul. Dmowskiego 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki 

lub e-mailem: sekretariat@sm-al.pl w terminie do 17.09.2021 r.
Dodatkowych informacji dotyczących ww. stanowiska udziela dział kadr, 
tel. 42 613-14-28. 

• Zlecę szycie rajstop na owerlok – chałupniczo.  
Tel. 605 367 810. 

• Pracownik produkcji Rąbień. Od 3000 do 4000 zł/brut-
to/miesięcznie. Bezpłatny dojazd. Tel.: 605 333 429.

• Farbiarnia w Aleksandrowie Łódzkim poszukuje pra-
cownika z okolic gminy. Tel. 605 3436 40.

• Sprzedam owerlok 3-nitkowy „Juki”. Tel. 513 781 305.

• Podejmę pracę jako stróż na parkingu. Tel. 662 833 610.

• Zlecę położenie glazury. Tel. 42 276 86 06. 

• Sprzedam dwa samochody audi 80 B4, rok produkcji 
1994 i 1992. Jedno auto benzyna (gaz), drugie — ben-
zyna 2 litry, 115 KM. Cena po 3000 zł do negocjacji. 
Tel. 517 102 296. 

• 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 za-
dzwoń! Tel. 500 551 929. 

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

• Sprzedam działkę budowlaną przy drodze Bełdów — 
Kazimierz, 1250 m kw., 74 zł/m kw. Tel. 788 35 77 44. 

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

e-mail: redakcja@aleksandrow-lodzki.pl
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Historie, które 
przydarzyły się 
pasjonatowi sportu 
z małego miasteczka

Michał Kiński

sport

Mam bardzo dobrą informację dla pasjonatów piłki 
nożnej. W ostatni tydzień września na terenie MOSiR od-
będzie się VII Turniej Copa Aleksandrów Łódzki o Puchar 
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego. We wszystkich wcze-
śniejszych edycjach w pierwszym dniu rywalizacji drużyny 
rozgrywały swoje mecze na aleksandrowskich „Orlikach”. 
A w tym roku zmieniamy nieco formułę turniejową i za-
wody w pełni przenoszą się na obiekt MOSiR im. Wło-
dzimierza Smolarka. Turniej organizowany jest dla za-
wodników, którzy ukończyli 18 rok życia i nie mają 
problemu ze zdrowiem. Podczas gry będzie przepro-
wadzona zbiórka pieniędzy na cele charytatywne. W 
pierwszym dniu rywalizacji turniej będzie połączony 
z charytatywną imprezą biegową, a także uczestnicy będą 
mogli obejrzeć zmagania trzecioligowców. 

Turniej wraca po dwuletniej przerwie. Rok temu nie 
mógł się odbyć ze względu na pandemię. Miejmy na-
dzieję, że tegoroczna edycja nie będzie w żaden sposób 
zagrożona. Drużyny zostaną podzielone na dwie grupy. 
W sobotę (25 września) zostaną rozegrane mecze syste-
mem „każdy z każdym”. W niedzielę przyjdzie czas na 
rywalizację pucharową, by wyłonić zwycięzcę „Copa Alek-
sandrów Łódzki”. Finał turnieju prawdopodobnie będzie 
transmitowany z komentarzem. Amatorzy futbolu grający 
na co dzień rekreacyjnie, też mogą stać się gwiazdami 
piłkarskimi telewizji.

Zgłoszenia do turnieju ruszą 13 września. Stało się już 
tradycją, że za pośrednictwem Telewizji Aleksandrów 
odbędzie się losowanie do poszczególnych grup turnie-
jowych. Zachęcam do śledzenia profi lu facebookowego 
@copaaleksandrowlodzki. W najbliższym czasie pozna-
my szczegóły, dołączą do nas patroni i sponsorzy imprezy. 
Jednym słowem, szykujcie drużyny, bo to jest wielki po-
wrót Copa Aleksandrów Łódzki. 

Dla drugoligowych siat-
karek Libero Aleksandrów 
Łódzki sezon zakończył się 
nieudaną walką o awans. Jed-
nak wiele wskazuje na to, że 
drużyna rozpocznie sezon na 
zapleczu Tauron Ligi.\

— Sportowo nam się nie 
udało osiągnąć tego sukcesu. 
Ze względu na wycofanie się z 
rozgrywek dwóch drużyn, od 
PZPS otrzymaliśmy propozy-
cję gry w I lidze — zaznaczył 
Sylwester Grabarczyk, wice-
prezes Libero.

Przed drużyną i trenerem 
Maciejem Tietiańcem dużo 

pracy. Zespół musi dokonać 
kilku wzmocnień. 

— Mamy bardzo mało czasu, 
bo sezon na kompletowanie 
składu jest prawie zamknięty. 
Mam nadzieję, że uda nam się 
pozyskać kilka wolnych za-
wodniczek z regionu łódzkie-
go. Współpracujemy również 
z Łódzkim Klubem Sportowym 
i najzdolniejsze juniorki będą 
miały szansę grać w naszym 
klubie — powiedział Sylwester 
Grabarczyk.

Pierwszoligowe rozgryw-
ki wiążą się również z nieco 
innymi wymogami licencyj-
nymi. Nie wiadomo jeszcze, 

czy Libero zagra w hali Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Aleksan-
drowie.

— Prowadzimy rozmowy, 
aby od września rozpocząć 
rozgrywki w nowej hali przy 
LO SMS. Dzięki gminie Alek-
sandrów mamy podwyższony 
o połowę budżet. Wynagro-
dzenia, licencję i koszty star-
tów są nieco wyższe niż w II 
lidze — podkreślił wiceprezes.

Pod koniec września ruszą 
rozgrywki I ligi. Na początku 
października Libero VIP Bie-
siadowo zagra przed własną 
publicznością. (Kiniu)

Podczas 53. Mistrzostw Polski do lat 18 
świetnie zaprezentowali się zawodnicy MKS 
Aleksandrów. Brązowy medal w rzucie dys-
kiem zdobyła Oliwia Jędrzejczak z wynikiem 
39.54 m. Również brąz w rzucie dyskiem wy-
walczył Tomasz Ośkiewicz, oddając najdłuż-
szy rzut na odległość 52.54 m.

— Złoty może nie, ale srebrny medal był 
w moim zasięgu. Od pierwszej próby byłem 
trzeci i tak zakończyłem zawody. Nie ma co 
narzekać, cieszę się z brązowego medalu — 
powiedział Tomasz Ośkiewicz, zawodnik MKS 
Aleksandrów.

Oliwia Jędrzejczak i Tomasz Ośkiewicz to 
zawodnicy trenujący pod okiem trenera Ro-
berta Joachimiaka. Brązowy medal w trójsko-
ku wywalczył Jakub Krysztofi ak oddając swój 
najdłuższy skok na odległość 14.15 m.

— Pierwszym skokiem zakwalifi kowałem 
się do pierwszej ósemki. Jestem zadowolony 

z zawodów — zaznaczył trójskoczek. Kuba jest 
zawodnikiem trenera kadry narodowej Pawła 
Zdrajkowskiego.

— Zaprezentował się bardzo dobrze, poka-
zał wolę walki, bo zawsze mu troszkę tego 
brakowało. W tym roku pechowo przegrał me-
dal podczas halowych mistrzostw Polski. Teraz 
skoczył rekord życiowy i można być zadowolo-
nym — podkreślił szkoleniowiec.

Podopieczny trenera Pawła Zdrajkowskiego 
na początku specjalizował się w skoku w dal, 
jednak wspólnie z trenerem postanowili coś 
zmienić i wyszło mu to na dobre.

— To prawda, jednak przez dłuższy czas nie 
mogłem poprawić swojego rekordu. Wspólnie 
z trenerem stwierdziliśmy, że zaczniemy tre-
nować trójskok — dodaje Jakub Krysztofi ak.

Podczas mistrzostw Polski, w skoku o tycz-
ce wystartowała Weronika Wodzińska, która 
zajęła 6 miejsce. (Kiniu)

Świetny start lekkoatletów

Libero VIP w I lidze
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Piłkarze Sokoła Aleksan-
drów dość słabo rozpoczęli 
sezon. Po pięciu rozegranych 
kolejkach mają cztery punkty. 
W piątek (3 września) druży-
na trenera Damiana Gamusa 
zagra na własnym boisku z 
Unią Skierniewice.

Trzecioligowcy pierwszy 
mecz rozegrali na wyjeździe 
z Pelikanem Łowicz i zremiso-
wali 1:1. W drugiej kolejce w 
Aleksandrowie zmierzyli się z 
rezerwami ŁKS II Łódź. Wido-
wisko zakończyło się wynikiem 
1:1. Sokół w tym sezonie lubi 
remisować i również podział 
punktów padł w trzeciej kolej-
ce. Tym razem wybrali się do 
Wikielca, mecz zakończył się 
wynikiem 2:2. W czwartej ko-
lejce kibice w Aleksandrowie 
zobaczyli siedem bramek. So-
kół jednak przegrał z Legiono-
vią 3:4. Ostatni mecz odbył się 
na wyjeździe z Wissą Szczu-
czyn. Piłkarze uczestniczyli 
w otwarciu nowego stadionu 
piłkarskiego i zagrali o dość 
nietypowej porze. Mecz odbył 
się w niedzielę (29 sierpnia) o 
godz. 20:00. Jaki wynik? 1:1, 
czyli czwarty podział punktów 
w tym sezonie rozgrywkowym.

Drużyna z upragnieniem 
czeka na pierwsze ligowe zwy-
cięstwo. Szansa będzie już w 
piątek (3 września). Mecz z 
Unią Skierniewice odbędzie się 
w Aleksandrowie i rozpocznie o 
godz. 16:00. To spotkanie moż-
na obejrzeć w Sokół TV. 

KADRA SOKOŁA ALEKSAN-
DRÓW JESIEŃ 2021/22

BRAMKARZE: Jakub Kowal-
ski, Hubert Polit, Antoni Krzy-
żanowski, Miłosz Rogalewicz. 

OBROŃCY: Mateusz So-
bociński, Przemysław Woź-
niczak, Jakub Bartosiński, 
Mateusz Lis, Damian Pawlak, 
Jakub Miziołek, Jakub Król, 
Mateusz Wodziński. 

POMOCNICY: Maksym Du-
benkov, Kacper Dziuba, Oskar 
Pióro, Jakub Horoszkiewicz, 
Michał Wolinowski, Aleksan-
der Jończyk, Jakub Dydak, 
Jakub Zagórski, Piotr Tazbir, 
Hubert Przybycień, Bartło-
miej Sobczak, Szymon Mirow-
ski, Szymon Szymczak, Jakub 
Kmita. 

NAPASTNICY: Igor Kania, 
Michał Góral, Tomasz Pałgan. 

SZTAB SZKOLENIOWY: Da-
mian Gamus (pierwszy tre-
ner), Kamil Kmieć (asystent 
trenera), Arkadiusz Sima (tre-
ner bramkarzy), Bartłomiej 
Grąbkowski (trener przygo-
towania motorycznego), Ire-
neusz Przybysz (kierownik 
drużyny), Amadeusz Brzosko 
(fi zjoterapeuta) Krzysztof 
Urbański (fi zjoterapeuta). 

PRZYSZYLI: Damian Paw-
lak (Warta Sieradz), Jakub 
Miziołek (Sokół II), Jakub Dy-
dak (SMS Łódź), Jakub Zagór-
ski (Znicz Pruszków), Tomasz 
Pałgan (SMS Łódź), Mateusz 
Sobociński (Orzeł Nieborów), 

Piotr Tazbir (ŁKS Łódź), Hu-
bert Przybycień (Lechia To-
maszów Maz.), Jakub Król 
(SMS Łódź), Mateusz Wodziń-
ski (Zjednoczeni Stryków), 
Jakub Kowalski (Pogoń Zduń-
ska Wola – powrót z wypoży-
czenia), Hubert Polit (Zjed-
noczeni Stryków), Bartłomiej 
Sobczak (Pogoń Zduńska 
Wola – powrót z wypożycze-
nia), Michał Góral (Zagłębie 
Sosnowiec), Szymon Mirowski 
(Sokół II), Szymon Szymczak 
(Sokół II), Jakub Kmita (Wi-
dzew Łódź). 

ODESZLI: Jan Rzeźniczak 
(wypożyczony do LKS Kwiat-

kowice), Dominik Pecyna 
(Lechia Tomaszów Maz.), 
Krystian Adamiak (Warta Sie-
radz), Dawid Przezak (Zło-
czewia Złoczew), Damian 
Nowacki (ŁKS Łódź), Rafał 
Nowak (szuka klubu), Szymon 
Sołtysiński (GKS Bełchatów), 
Jakub Witasiak (Zjednocze-
ni Stryków), Krzysztof Jurek 
(Orzech Baniocha), Bartosz 
Kaniecki (RKS Radomsko), Pa-
tryk Sławiński (szuka klubu), 
Mikołaj Maschera (ŁKS Łódź), 
Jakub Rogalski (wypożyczony 
do LKS Kwiatkowice).

Łódzka klasa okręgowa rozpoczęła 
ligowe rozgrywki w dwiema drużynami 
z gminy Aleksandrów Łódzki. Sokół II 
Aleksandrów i Victoria Rąbień są już po 
trzech pierwszych kolejkach.

W rezerwach Sokoła nastąpiła zmia-
na trenera. Krzysztof Szabela zastąpić 
Damiana Gamusa, który został szkole-
niowcem pierwszego zespołu. Aleksan-
drowianie sezon rozpoczęli kiepsko, bo 
od wysokiej porażki na boisku w Rudzie 
Bugaj z Nerem Poddębice 1:6. W drugim 
spotkaniu Sokół wygrał na wyjeździe z 
GLKS Sarnów Dalików 3:0, a trzeci mecz 
zakończył się porażką u siebie z Włók-
niarzem Pabianice 0:4. 

Trener Mariusz Grabowski w Victorii 
Rąbień dokonał wielu roszad w składzie. 
Pozyskał kilku nowych zawodników. W 

pierwszych meczach zabrakło Arkadiu-
sza Świętosławskiego, który jest lide-
rem środka pola. Victoria zremisowała 
na wyjeździe z Górnikiem Łęczyca 1:1. 
Następny mecz zakończył się u siebie 
porażką 1:5 z Nerem Poddębice, a ostat-
nia kolejka wyjazdową przegraną z KAS 
Konstantynów 0:5. 

Jak wygląda najbliższy terminarz na-
szych drużyn?

Sobota (4 września)
Victoria Rąbień – GLKS Sarnów Dali-

ków godz. 15:00
GKS Ksawerów – Sokół II Aleksandrów 

godz. 15.30
Środa (8 września)
Iskra Dobroń – Victoria Rąbień
Sokół II Aleksandrów – LKS Różyca

Victoria i Sokół w klasie okręgowej

Słaby początek sezonu




