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opinie
Dlaczego musimy wydawać
coraz więcej?
Rządy PiS mają się świetnie. „Tłuste koty” nadal okupują stanowiska
w spółkach skarbu państwa ciągnąc
z nich jak pijawka z chorej nogi.
Mimo szumnych zapowiedzi prezesa, że zrobi porządek z nepotyzmem
swoich pretorian i ich rodzin, nic się
w tej sprawie nie zmieniło. Nic, poza
kwotami jakie trafiają do kieszeni
PiS-owskich harcowników — te rosną
w zastraszającym tempie. Im inflacja
niestraszna, bo jeśli komuś pensja rośnie o 250 procent rocznie, to cóż mu
tam wszechogarniająca kraj drożyzna.
Nic. Kompletnie nic.
Gorzej sprawa wygląda z pozostałą
częścią obywateli, którzy do spółek
skarbu państwa się nie załapali, bo
akurat nie mają w rodzinie żadnego
posła PiS, ministra, ani nawet radnego. Muszą utrzymać się za swoją
wypłatę, która dziwnym trafem nie
rośnie tak jak panom prezesom i ich
doradcom w Orlenie czy Narodowym
Banku Polskim. Jeśli nawet ktoś dostał w tym roku podwyżkę, to dawno
została ona zjedzona przez szalejącą
inflację sięgającą już niemal 6 procent. A nie brakuje takich, którzy
o podwyżkach mogą tylko pomarzyć,
co oznacza, że są 6 procent swojej
pensji w plecy.
Skalę podwyżek cen widać najlepiej
tam, gdzie prawie wszyscy zmuszeni
jesteśmy kupować, czyli na stacjach
benzynowych, w piekarniach, aptekach czy w sklepach spożywczych.
Takiej drożyzny nie było od czasów
Balcerowicza. Czy rząd PiS-owski podejmie jakieś kroki, by zdusić inflację? Nie łudźmy się, rządowi to akurat
jest bardzo na rękę. Wyższe ceny
to wyższy VAT i większe wpływy do
budżetu. Będzie więc czym przekupić
Polaków przed kolejnymi wyborami.
A że to ich własne pieniądze będą?
Wyborcy PiS tego i tak nie zauważą…
Apis

NIE szczepimy naszych dzieci…
Zainteresowanie szczepieniami
dzieci w naszej gminie jest znikome, choć od 1 września w szkołach
trwa akcja informacyjna na temat
szczepień przeciw COVID-19.
Łącznie deklaracje chęci zaszczepienia się przeciwko COVID
19 złożyło 21 uczniów. W skali sześciu szkół podstawowych, jakie
znajdują się na terenie gminy to
znikoma ilość. Wygląda na to, że
dzieci i ich rodzice są na NIE.
— We wszystkich naszych szkołach prowadzona była akcji informacyjna. Na zebraniach z rodzicami każdy wychowawca rozdawał
deklarację, którą należało wypełnić. My nie możemy namawiać. To
indywidualna sprawa każdej rodziny — mówi naczelnik Wydziału
Edukacji Hanna Beda.
Z początkiem roku szkolnego
każdy rodzic otrzymał informacje o planowanym punkcie szczepień, jaki zorganizowany został
w aleksandrowskim ZOZ-ie. Do
15 września w szkołach zbierano
deklaracje od rodziców chcących
zaszczepić swoje dziecko. Zatem,
kto chciał, mógł to uczynić.
— W mojej szkole złożono jedynie kilka deklaracji. Wydawać by

się mogło, że to kropla w morzu był np. podczas wakacyjnych popotrzeb, jednak po rozmowach dróży zagranicznych.
Wiemy jednak, że w naszym
z uczniami wiem, że wielu jest
już zaszczepionych — mówi Juli- aleksandrowskim ZOZie do tej pory
ta Osiecka dyrektor SP w Rudzie niepełnoletnich pacjentów zgłosiło się kilkudziesięciu. To również
Bugaj.
Ilu młodych obywateli jest za- wskazywałoby, że zainteresowanie
szczepionych tego dokładnie się jest niewielkie.
Katar, kaszel w pierwszych tynie dowiemy. Niska frekwencja nie
oznacza, że większość po prostu godniach września to nic dziwnego
się nie szczepi. Akcja dla dzie- — od dwóch lat jednak to najgroźci w wieku 12 plus rozpoczęła się niejsza choroba tych czasów. I do
jeszcze przed wakacjami, więc póki nie zrobimy testu, nie wiemy
kto chciał już to uczynił wcześniej. czy jesteśmy roznosicielami wiruTaki covidowy paszport potrzebny sa SARS COV2. (ak)

14 października oddajemy krew
Marzena Pułapa, nasza koleżanka, nagle zachorowała. Nie potrzebuje funduszy na leczenie, ale najcenniejszego daru, jakim jest krew.
Oto prosi rodzina, oto prosimy my.
Jedna nerka nie pracuje, serce
nie ma wydolności, by poradzić
sobie samo, dlatego na bieżąco
przetaczana jest krew. I to o ten
bezcenny płyn proszą też lekarze.
Rokowania nie są dobre, stan jest
ciężki, ale dopóki trwa życie – dopóty jest nadzieja. Koleżanki i koledzy
na pewno nie zawiodą, mamy nadzieję, że nie zawiodą aleksandrowianie. Zbiórka krwi 14 października w godzinach 9-11.30. Tego dnia
mobilny punkt krwiodawstwa stanie
na placu Kościuszki. (ak)

Partnerstwo na rzecz Aleksandrowa Łódzkiego zaprasza na drugi
koncert „Jesieni pełnej muzyki” —
„W świecie musicalu” 9 października
o godz. 18.00 do sali widowiskowej
MDK w Aleksandrowie Łódzkim (ul. 1
Maja 17/19).
Absolwentki warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra

Zelwerowicza, Magdalena Howorska i Paulina Wróblewska, zabiorą
słuchaczy w kolorowy świat musicalu. Zaśpiewają songi z największych światowych produkcji — od
klasyków jak „Sunset Boulevard”,
„Czarnoksiężnik z krainy Oz” przez
„Koty”, „Les Miserables”, aż po
współczesne jak „Ghots” czy „Ha-

milton”. Artystkom będzie akompaniował Jakub Matuszyk.
Wydarzenie współfinansowane ze
środków Gminy Aleksandrów Łódzki.
Bilety po 10 zł można kupić przed
koncertem. Pierwszeństwo dla osób
posiadających zeszłoroczne wejściówki. Informacje pod nr. tel. 609
190 211.
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inwestycje

Mamy nowy żłobek.

Miejsce przyjazne dla maluszków
W Aleksandrowie mamy piątą placówkę żłobkową współfinansowaną
przez gminę, która z roku na rok odnotowuje coraz większą liczbę
mieszkańców.
— To już chyba stanie się tradycją,
że z każdym nowym rokiem szkolnym
aleksandrowski samorząd musi otworzyć nową placówkę. Każdego roku stoimy przed olbrzymim wyzwaniem, gdyż
najmłodszych obywateli przybywa najwięcej — zaznaczył Jacek Lipiński, burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego.
Nowy żłobek o nazwie „Bąbelki”
znajduje się w Aleksandrowie przy ul.
Wojska Polskiego 88. Na razie grupa
liczy 14 osób, ale w niedalekiej przyszłości planowane jest utworzenie kolejnej.
— Dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w rekrutacji.

Wszystkie niezbędne informacje są dostępne na naszej stronie internetowej
pod adresem www.zlobekbabelki.pl —
informuje Katarzyna Zwierzchowska.
Żłobek jest niezwykle przyjazny dla
najmłodszych. Zajęcia dostosowane
są do wieku i możliwości poznawczych
oraz zainteresowań.
— Pracowałam wcześniej w kilku
przedszkolach i wiem, że w naszej gminie jest duże zapotrzebowanie na żłobki. Bardzo lubię pracować z dziećmi, to
jest moja pasja — podkreśliła Katarzyna
Zwierzchowska ze żłobka „Bąbelki”.
W 2014 roku powstał pierwszy żłobek
współfinansowany przez gminę. W cią-

gu ostatnich lat mogliśmy zaobserwo- kiedy obejmowałem stanowisko burwać gwałtowny przyrost miejsc w pla- mistrza pod swoimi skrzydłami mielicówkach.
śmy trzy przedszkola i sześć oddzia— Przez długi czas było tylko 40 miejsc łów przedszkolnych. Dziś mamy sześć
żłobkowych w gminie. Burmistrz w pro- przedszkoli publicznych, trzy niepugramie wyborczym obiecał, że podwoi bliczne i dziesięć oddziałów przedszkoltę liczbę. Jeszcze się nie skończyła ka- nych w szkołach. Do naszych żłobków
dencja włodarza Aleksandrowa, a już obecnie uczęszcza prawie 200 malumamy 200 miejsc — mówi Hanna Beda, chów, w przedszkolach mamy aż 1400
naczelnik wydziału Edukacji, Kultury przedszkolaków. Ze statystyk wynika,
i Sportu UM w Aleksandrowie Ł.
że w tym okresie podwoiła się liczba
Pięć niepublicznych żłobków otrzy- małych aleksandrowian — dodaje burmuje w 50 proc. dofinansowanie od mistrz Jacek Lipiński.
gminy Aleksandrów. To jednak nie koDla gminy Aleksandrów Łódzki eduniec inwestycji w naszych najmłod- kacja stoi na pierwszym miejscu. Inweszych obywateli.
stycje w dzieci i młodzież nigdy nie są
— Miałem przyjemność odwiedzić straconymi inwestycjami. Przypomnijnowy żłobek i śmiało trzeba przyznać, my, że nie tak dawno zostało otwarte
że panuje tam bardzo sympatyczna Publiczne Przedszkole nr 6 o nazwie
i domowa atmosfera. Dla porównania, „Kido”. (Michał Kiński)

Aleksandrowianie nie zawiedli strażaków
Aleksandrowscy strażacy
wciąż marzą o nowym wozie,
potrzebnym m.in. do prowadzenia działań na terenie
miasta. Mimo imponujących
statystyk, decyzją MSWiA
aleksandrowska
jednostka
nie znalazła się na liście przydziału środków finansowych
na zakup samochodu pożarniczego. Do spełnienia marzenia jest jednak co raz bliżej.
Sporą kwotę udało się już
uzbierać
dzięki
dotacjom
z Urzędu Miasta, Komendy Państwowej Straży Pożarnej czy
strażackiej zbiórki złomu. Nie
zawiedli też aleksandrowianie, licznie wspierając zbiórkę, zorganizowaną na ten cel
przez Aleksandrowskie Forum

Społeczne. Zebraną kwotę
znacznie podniosły również
koncerty w ramach aleksandrowskiego „Planu B”. Decyzją
burmistrza, wpływ z biletowanych koncertów w całości został przekazany na wsparcie do
zakupu nowego wozu dla aleksandrowskiej jednostki.
Do puszek trafiło 16 tysięcy
złotych. Kolejnych 19 tysięcy
to właśnie wpływ z biletów na
aleksandrowskie wydarzenia
kulturalne.
— Liczenie zawartości puszek
to była dla nas wielka radość —
mówi Piotr Makowski, prezes
OSP w Aleksandrowie Łódzkim. — Do puszek zbierali strażacy, ale stały one też w kilku
punktach w Aleksandrowie
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między innymi w piekarniach,
w sklepach, w kwiaciarniach.
Wyszliśmy z takiego założenia,
że każdy nawet najmniejszy
datek przybliża nas do zrealizowania tego celu.
Puszki były solidnie zabezpieczone, do dnia liczenia nikt
więc nie wiedział, ile znajduje
się w nich pieniędzy. Były takie, z których wysypano jedynie drobniaki i takie, do których wrzucano tylko banknoty.
W rekordowej puszcze znalazło się ponad 2000 złotych.
— Była potrzeba, a tam gdzie
jest potrzeba, tam jesteśmy
i my ze swoją zbiórką — mówi
Małgorzata Grabarczyk. — Chyba nie ma mundurówki lepszej
od strażaków, która bardziej

trafia do ludzi i do której ludzie mają największe zaufanie,
więc dla strażaków jak widać
po tych puszkach serca się
otwierały i portfele.

Do puszek wrzucali mali
i duzi. Dla siebie — bo jak mówią strażacy — nowy wóz służyć
będzie nam wszystkim przez
kolejnych kilkadziesiąt lat. (jc)
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aktualności
Gigantyczna ryba
W miniony wtorek 5 października Rybacka Lokalna
Grupa Działania „Z ikrą”, już czwarty raz zorganizowała wędkarski konkurs dla najmłodszych członków gmin
zrzeszonych w Ikrze. Tegoroczna edycja odbyła się na
bełdowskich stawach. W konkursie wystartowało blisko 70 uczestników. Najmłodszy miał zaledwie 5 lat.
Zwycięzcą w tym roku został Jakub Gozdal z Dalikowa,
który wyłowił największy okaz. Prawie 3-kilogramowy
amur ponownie został wpuszczony do stawu. (ak)

SP 4 zbiera fundusze na altankę
W sobotę 18 września w Szkole Podstawowej nr 4
odbył się piknik rodzinny. Pomimo nienajlepszej pogody frekwencja dopisała, a rodzice bardzo zaangażowali się w organizację atrakcji dla najmłodszych.
— Fundusze zebrane podczas pikniku przeznaczymy
na altankę ogrodową, która ma posłużyć dzieciom do
lekcji w plenerze — mówi dyrektor szkoły Renata Papis.
Stoły zastawione były pysznymi wypiekami, konfiturami, które przygotowali rodzice.
Na pikniku nie tylko gościło jedzenie, ale także inne
atrakcje, jak np. malowanie paznokci, figurek gipsowych czy twarzy. Dzieciaki były bardzo zadowolone.
Dziewczynki ochoczo malowały paznokcie na piękny
różowy
kolor, chłopcy
zadowoleni
czekali
na
malowanie
twarz w różne postacie
z bajek.
S w o j e
miejsce znalazły
także
gminne jednostki ochotniczej straży pożarnej. Strażacy pokazywali na czym polega ich praca i jak poprawnie udzielić pierwszej pomocy.
— Dzieciaki uczą się tutaj zasad pierwszej pomocy,
rozwinęliśmy również małe węże gaśnicze, ponieważ
chcemy pokazać, jak gasi się pożar — mówi Krzysztof
Olczak z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrośnie.
Uczestnikami pikniku byli również harcerze, którzy
wspólnie z burmistrzem zaśpiewali przebój zespołu
„Dżem” pt. „W życiu piękne są tylko chwile”.
Dzięki imprezie udało się zebrać większą część
sumy potrzebnej na ogrodową altankę. Festyn można
więc zaliczyć do udanych.

Do Częstochowy na rowerach
Już po raz drugi w tym roku na pielgrzymkę rowerową do Częstochowy udali się panowie Zdzisław
Adamski i Sławomir Szymczak z Aleksandrowa. To już
14. taka pielgrzymka dla Zdzisława i Adamskiego i 9.
dla pana Sławomira.
— Pielgrzymowaliśmy w intencjach własnych, ale
zawieźliśmy również intencje powierzone nam przez
innych. Tym razem trafiliśmy na ogólnopolskie dożynki, więc atrakcji mieliśmy sporo. Zachęcamy również
wszystkich chętnych rowerzystów do przyłączenia się
do nas, bo z pewnością to nie ostatnia taka nasza
wyprawa — deklaruje pan Zdzisław. S.S.
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Ponad rok trwały procedury związane z wyburzeniem budynku przy Pabianickiej 10. Taki obiekt,
mimo, iż bliżej mu do ruiny niż zabytku, musi zostać rozebrany zgodnie ze sztuka budowlaną.
W końcu się udało. Już nie wiele takich pustostanów szpeci nasze miasto.

Ostatnia gminna rudera…

…właśnie zniknęła w ubiegłym
tygodniu. Rozebrano a właściwie
zburzono ruinę przy Pabianickiej
10. Bez wątpienia nie była to wizytówka miasta. Budynek albo to,
co po nim pozostało, znajdował
się przy jednej z głównych ulic
miasta. Nie dość, że straszył, to
jeszcze stwarzał zagrożenie. Po
długiej administracyjnej drodze
w końcu się udało.
Jednak inne wciąż szpecą nasze miasto. Choć znajdują się pod
opieką wojewódzkiego konserwatora zabytków to z zabytkiem
wiele wspólnego nie mają. Od kilkunastu już lat znikają z naszych
ulic jednak wciąż pod wieloma
adresami znajdują się ruiny po
przedwojennych jeszcze budynkach. Ich rozbiórka wcale nie jest
taka prosta.
— Każdy tego typu obiekt musi
zostać rozebrany zgodnie ze sztuką budowlaną. Sam proces burzenia skomplikowany nie jest, ale
już droga urzędowa to niekiedy
dziesiątki kartek z dokumentacją.
Schody zaczynają się, kiedy jeszcze budynek wpisany jest na listę
konserwatora zabytków. W tym
przypadku procedury trwały ponad rok — mówi Jarosław Białczyk
z Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Działka przy Pabianickiej 10
w 1/3 części należy do gminy. Reszta to własność prywatna.
Obecnie trwają negocjacje, co do
przyszłości tego terenu.
To już był ostatni tego typu budynek należący do miasta. Przez
ostatnie kilka lat sukcesywnie stare domy tkaczy były wyburzane.
Dziś po nich nie ma już śladu
w większości przypadków zostały
zastąpione nowoczesną architekturą. Są jednak i takie z ponad
stuletnią historią, ale dziś poddane kompleksowej termomodernizacji wciąż służą mieszkańcom.
— Większość budynków była nie
do odtworzenia. Koszty przekra-

czały niekiedy wartość wybudowania nowego obiektu. Trzymanie budynków na siłę blokowało
całe kwartały działek. Udało nam
się jednak uratować kilkanaście
takich domów podczas minionej
kompleksowej termomodernizacji — mówi Grzegorz Andrzejczak
prezes PGKiM.
Te zatem, które pozostały,
otrzymały nowe życie i posłużą
jeszcze z kilkadziesiąt lat. A budynek przy Pabianickiej 10 był ostatnią ruiną, jaka pozostawała pod
zarządem gminy. Warto pamiętać,
że te, które jeszcze będziemy mijać przejeżdżając przez miasto,
są w prywatnych rękach. (ak)

Piknik sołecki w Rudzie Bugaj
18 września po raz kolejny sołectwo
w Rudzie Bugaj zorganizowało piknik na
boisku piłkarskim. Można się było się nacieszyć nową altaną, poczęstować pysznościami przygotowanymi przez panie z Koła
Gospodyń Wiejskich, a na dzieci czekały
dmuchańce i mnóstwo i innych atrakcji.
Niestety, nie dopisała pogoda, co odstraszyło wielu mieszkańców. S.S.

Dobre wieści z MDK
Wrzesień to miesiąc, w którym otrzymujemy
ostatnie dyplomy i nagrody wakacyjnych konkursów dla uczestników MDK Aleksandrów Łódzki.
Wśród nagrodzonych statuetkami z Brązową Łódką znaleźli się uczniowie pana Ireneusza Walczaka
z zespołu wokalno-instrumentalnego SKY występujący z solistką Agatą Radek, duet Natalia Dorcz
i Adam Urbański oraz solistka Lena Raczyńska, prowadzeni przez panią Renatę Banacką Walczak.
Możemy mówić o niebywałym sukcesie na 11. Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE, w którym biorą udział młodzież
i dorośli z najdalszych zakątków świata, takich jak
Meksyk, Gruzja czy Izrael. Zgłoszenia na festiwal
odbywały się online, natomiast koncert laureatów
odbył się na scenie folkowej w łódzkiej Manufakturze. Byliśmy niezwykle dumni, kiedy nasi wycho-

wankowie występowali na jednej scenie z gwiazdami muzyki FOLK.Serdeczne gratulacje!
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85-lecie osp bełdów
Jubileusz bełdowskich strażaków
W sobotę 2 października swój jubileusz 85-lecia świętowali druhowie
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełdowie. Przed
budynkiem Centrum Informacji Turystycznej w Bełdowie stanęła w szeregu
cała jednostka oraz delegacje z pozostałych jednostek z gminy.
— Ograniczyliśmy nieco obchody, ze względu na pandemię, ponieważ do końca nie
było wiadomo czy nie pojawią
się jakieś ograniczenia i czy
w ogóle będą mogły się one
odbyć. Stąd tylko delegacje
bez pocztów sztandarowych
i ograniczona liczba gości.
Jednak zdecydowaliśmy się
na organizację obchodów,
bowiem będzie to okazja do
wręczenia odznaczeń złotych,
srebrnych i brązowych Medali za Zasługi dla Pożarnictwa,
Medali za wysługę lat, oraz
odznaczeń dla Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej — powiedział Prezes OSP w Bełdowie
Paweł Stasiak.
Zaprezentowano
również
nową długą piłę spalinową, na
którą swoją składkę przekazali
mieszkańcy Słowaka, a resztę
dołożyła gmina.

— W ostatnich czasach, gdy
wichury dają się nam coraz
bardziej we znaki, taka porządna piła z długim ostrzem,
bardzo nam się przyda, bo
to obecnie bardzo potrzebny
sprzęt — dodaje Paweł Stasiak.
OSP Bełdów to jednostka
założona w roku 1936, mimo
że nie należy do KSRG to jednak bardzo dbająca o poziom
wyszkolenia druhów. W szeregach jednostki działa 65 osób,
w tym drużyna męska, kobieca
oraz dwie drużyny MDP chłopców i dziewczyn. Jednostka
posiada na wyposażeniu dwa
wozy 587[E]02 GBA 1,6/16
Mercedes Benz 1222 i 587[E]03
GCBA 5,5/40 Man 19.322. Posiada
grupę
ratownictwa
wysokościowego oraz grupę
ratownictwa wodnego wraz
z łodzią motorową z numerem
operacyjnym 587[E]Ł1. Jest
jedną z prężniej działających
jednostek w okolicy i zawsze
służy pomocą. Od wielu lat
prezesem jednostki jest Paweł
Stasiak, który do 65 roku życia
pełnił również funkcję Komendanta Gminnego OSP, a obecnie funkcję wiceprezesa. To
w dużej mierze jego zasługa,
że w Bełdowie straż działa
bardzo prężnie i jest prawdziwą instytucją. (S. Sobczak)
Zdjęcia: Ireneusz Wejman.

Aleksandrowscy strażacy na międzynarodowych warsztatach RescueDays

It’s true polish firefighters!
W weekend 18-19 września dziewięciu strażaków z jednostki OSP
Aleksandrów Łódzki, wzięło udział
w międzynarodowych warsztatach
ratowniczych RescueDays.PL WEBER
RESCUE Polska.
Czym jest RescueDays? To coroczne
warsztaty ratownicze zrzeszające setki
ratowników oraz kilkudziesięciu profesjonalnych instruktorów z całej Europy.
W tym roku po raz kolejny aleksandrowscy strażacy pojawili się w gronie ponad
300 ratowników z różnych zakątków
Polski i Europy. W tym roku gospodarzem warsztatów było miasto Skwierzyna, a współorganizatorem rewelacyjna
ekipa z Ochotniczej Straży Pożarnej
Skwierzyna.
Na strażaków czekało osiem wymagających scenariuszy. Zmagania dotyczyły: pojazdu przewróconego na przeszkodę, poszkodowanego nabitego na
ogrodzenie, ewakuacji z wraku dziecka z fotelikiem, zmiażdżenia kończyny
segmentem betonowego ogrodzenia,
podnoszenia masywnych gabarytów,
dachowania pojazdu na drzewo, ewakuacji poszkodowanego ze zmiażdżone40 i cztery, Nr 17 (636), 8 października 2021 r.

go samochodu, przebitej osoby przebywającej w aucie oraz wielowymiarowej
stabilizacji pojazdów.
Nad wykonywaniem zadań czuwała
grupa międzynarodowych instruktorów z Polski, Węgier, Słowacji, Austrii,
Czech, Niemiec i Chorwacji. Bariery
językowe nie sprawiały większego problemu i po raz kolejny udowodniono, że
ratownictwo to wspólny język!
Warsztaty w takiej formie, to idealna
okazja do wymiany doświadczeń, poznania ratowniczych standardów panujących w innych krajach, jak również do
zawiązania nowych znajomości. Oprócz
naszych strażaków w warsztatach brała udział liczna ekipa strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Zgierzu. Aleksandrowscy
strażacy z własnych pieniędzy pokryli
koszty związane z obecnością na warsztatach. Jest to kolejny dowód na to, że
to co robią jest ich prawdziwą pasją.
Warto zacytować jedną z instruktorek,
która podczas symulowanej akcji ratunkowej wykrzyknęła „Oh yeah! It’s true
polish firefighters!” (o tak! To prawdziwi polscy strażacy!). opr. S.S.
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aktualności
Nie chcieli dyrektora przywiezionego w teczce

Bunt w liceum
To był najgłośniejszy protest od kilku lat. Nauczyciele,
rodzice i uczniowie SMS LO przez dwa dni głośno
sprzeciwiali się politycznej nominacji na nowego
dyrektora placówki, osobie wybranej przez
zarząd powiatu. Wygrali wspierani przez władze
samorządowe Aleksandrowa i ogólnopolskie media.
Sebastian Zaborowski został kandydatem bez konkursu. Dyrektorem przywiezionym
„w teczce”. Powiatowy samorząd zorganizował bowiem dwa
konkursy na dyrektora aleksandrowskiego Zespołu Licealno-Sportowego, jednak nie udało
się wyłonić osoby, która pokierowałaby jedyną w powiecie
zgierskim ponadpodstawową
szkołą mistrzostwa sportowego. I nie dlatego, że chętnych
spełniających warunki nie było.
Jeden z kandydatów, konkretnie Michał Bistuła, nauczyciel
z liceum — konkurs na dyrektora wygrał. Coś się jednak
zadziało (dziś już wiadomo co)
i konkurs unieważniano.
Protest szkolnej społeczności
rozpoczął się w ubiegły wtorek,
po informacji o nominacji Sebastiana Zaborowskiego na nowego dyrektora SMS LO. Znanego
mediom jako komisarz pełniący
obowiązki wójta w Daszynie,
którą według doniesień mediów,
naraził na milionowe straty. Tego
samego, który pod naciskiem
nauczycieli i rodziców, w gęstej
atmosferze, zrezygnował z funkcji dyrektora SP nr 4 w Zgierzu,
o czym szeroko
opowiadać
mogą
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przedstawiciele nauczycielskich
związków zawodowych. Znanego
z sympatii do Prawa i Sprawiedliwości. Namaszczonego na dyrektora przez Zarząd Powiatu Zgierskiego zdominowanego przez
zwolenników PiS. Wszystko zadziało się w czasie, kiedy Aleksandrów Łódzki przygotowuje się
do przejęcia szkoły pod swoje
władanie. W momencie, kiedy
trzy dni wcześniej powiatowi
radni przyjmują uchwałę dającą
zarządowi powiatu przyzwolenie
na oddanie szkoły aleksandrowskiemu samorządowi.
Rada Rodziców SMS LO we
wtorek, na pierwszym w tym
roku posiedzeniu, powiedziała „nie” nowemu kandydatowi.
Rodzice wyrazili swój sprzeciw
w piśmie do zarządu Powiatu
Zgierskiego.
— Nie chcemy tu nikogo narzucanego siłą przez starostwo
— mówi Joanna Jaworska przewodnicząca Rady Rodziców. —
Tym bardziej, że ten człowiek
ma niezbyt chlubną przeszłość.
Obawiamy się, że szybko doprowadzi do obniżenia poziomu tej
szkoły, skonfliktuje grono pedagogiczne, a na tym wszystkim
ucierpią nasze dzieci.
W środę pod liceum zrobiło się naprawdę gorąco.
Na wiec protestacyjny przyszli nauczyciele, uczniowie

i rodzice oraz radni powiatowi,
którzy zaledwie kilka dni wcześniej na sesji rady powiatu głosowali nad przejęciem szkoły
przez gminę Aleksandrow Łódzki. Obecni byli też radni miejscy,
którzy przerwali sesję, by poprzeć protest. Zbiegł się zresztą
w czasie z sesją, na której przyjmowali uchwałę o przejęciu liceum przez gminę.
Dzień nie był przypadkowy.
Właśnie w środę Rada Pedagogiczna szkoły miała zaopiniować
kandydaturę na dyrektora. Też
powiedziała „nie”.
W Starostwie Powiatowym
w Zgierzu w czwartek, czyli
dzień po głośnym proteście pod
szkołą w Aleksandrowie Łódzkim,
doszło do spotkania grupy nauczycieli, rodziców i uczniów Zespołu Licealno-Sportowego z wicestarostą zgierskim Dominikiem
Gabrysiakiem, odpowiedzialnym
za powiatową oświatę. Były też
kamery ogólnopolskich telewizji
i stacji radiowych. W błysku fleszy protestujący dowiedzieli się,

że kandydat sam wycofał swoją
nominację, a na stanowisku, do
czasu nowego konkursu zostaje
Renata Święciak-Ruda, dotychczasowy dyrektor.
Protest przyniósł efekt. Pozostał tylko niesmak, który, jak się
okazuje, czuje także sam kandydat. Oto 30 września do zarządu
Powiatu Zgierskiego wpłynęło
pismo od Sebastiana Zaborowskiego, w którym informuje, że
nie wyraził zgody na nominację
na dyrektora SMS LO, bo nikt go
o taką zgodę nie pytał. W świetle
prawa nie mógł być więc nominowany na dyrektora.
„Poprzez nieudolne działania Zarządu Powiatu Zgierskiego, który nie potrafi skutecznie
i zgodnie z prawem obsadzić stanowiska podległej mu placówki,
moja osoba została wielokrotnie
zniesławiona przez szereg osób.
Wicestarosta Zgierski najwyraźniej nie panuje nad podległą mu
oświatą, skoro dopuścił się takiej
sytuacji w szkole i posługiwania
się moją osobą w sytuacji, kiedy
ostatnią rozmowę przeprowadził
ze mną w dniu 31 sierpnia” —
czytamy w piśmie.
— Mam nadzieję, że ta hucpa
polityczna polegająca na przywiezieniu dyrektora w teczce,
przejdzie do historii i nie będzie
kolejnej próby upolitycznienia
tak istotnej placówki oświatowej jakim jest SMS LO — mówi
Jacek Lipiński burmistrz Aleksandrowa. — Mam też nadzieję, że wrócimy do rzetelnego
konkursu i wybierzemy dyrektora, który będzie cieszył się
zaufaniem wszystkich podmiotów oświatowych związanych ze
szkołą. Wzywam Zarząd Powiatu
Zgierskiego, żeby usiąść do stołu
i porozumieć się w kwestii przejęcia z dniem 1 stycznia 2022
roku szkoły do prowadzenia
przez aleksandrowski samorząd.

Czyli w konsekwencji do wykonania uchwał zarówno Rady
Powiatu Zgierskiego i uchwały
Rady Miejskiej Aleksandrowa
Łódzkiego. I mam nadzieję, że
kolejne tygodnie to będą już
działania merytoryczne a nie
polityczne, które miały doprowadzić do zniszczenia dorobku
tej szkoły.
Nadszedł więc czas na merytoryczne działania prowadzące
do przejęcia placówki. Trzeba
wszystko omówić, podliczyć pieniądze i porobić plany. Nie będzie łatwo.
— O przejęciu liceum nie mówimy od dzisiaj. Przygotowania trwają od kilku lat. Teraz
przyszedł czas na konkretne
rozmowy — mówi Iwona Dąbek
sekretarz miasta i radna Powiatu Zgierskiego. — Przykładem
jest chociażby hala sportowa,
tak ważna inwestycja dla szkoły. Ona podniesie jej prestiż,
ale najpierw musimy tę halę
wyposażyć. Za moment pewnie
hucznie będzie otwierana, ale
chciałabym, aby zarząd powiatu
w sposób uczciwy mówił o pełnym dostosowaniu jej pod potrzeby młodzieży. Hala jest pusta, a zapotrzebowanie złożone
przez panią dyrektor sięga 700
tysięcy złotych. Żaden z wymienionych na długiej liście punktów nie znalazł się w projektowanych zmianach budżetowych
powiatu zgierskiego. To aleksandrowski samorząd, po przejęciu,
będzie tę halę wyposażał.
I tylko należy dodać, że nie
jest to nic dziwnego. Podobnie
było z Młodzieżowym Domem
Kultury i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Obie placówki,
przeznaczone przez powiat do
powolnej likwidacji, po przejęciu przez Aleksandrów rozkwitły
i pracują pełnią swoich mocy. Teraz kolej na liceum. (kbs)
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aleksandrowskie królestwo orków

Prace aleksandrowianina podbijają świat…

Najpierw masa, później rzeźba
Dla przechodniów to zwykły blok
przy ulicy Konopnickiej. W podpiwniczeniu, swoje królestwo ma Jacek Świnoga, aleksandrowski artysta — to stąd
w świat wyruszają jego dzieła.
— To moja nowo otwarta modelarnia,
składająca się z dwóch części — mówi.
— Mamy tu część produkcyjną, w której
tworzę rzeczy do gier, filmów, bajek
czy seriali. Tu spędzam większość czasu.
Obok, w wolnej do niedawna sali stworzyłem miejsce, w którym niebawem
zagoszczą dzieci, młodzież i dorośli.
Okazją będą warsztaty. Ich celem jest
przeniesienie wirtualnego świata z komputerów, telefonów czy tabletów, do
świata rzeczywistego. Co czeka uczestników warsztatów? Tworzenie dioram,
malowanie figurek, nauka technik malowania pędzlem, aerografem, poznawanie mas plastycznych, farb, no i oczywiście tworzenie — postaci i światów.
— Będziemy tworzyć to, czym dzieci
interesują się na co dzień — opowiada pan Jacek. — Będą postaci z gier
np. z Minecrafta, będziemy stylizować
świat dinozaurów, park Jurajski, ulubione postacie z Marvela czy seriali, bajek…
Do tego będziemy najpierw projektować otoczenie. Czyli jeśli otrzymają
np. Spider-Mana to stworzymy do niego, sztuczną pajęczynę, całą otoczkę,
choćby fragment budynku, gdzie Spider-Man np. wisi na balkonie. Taką figurkę będzie można sobie w mieszkaniu postawić na półce, cieszyć oko i wziąć się
za kolejny projekt. Mam dwóch synów,
pięć i siedem lat. Oni też spędzają czas
przed komputerem, tego nie jesteśmy
w stanie uniknąć, ale podpatrują co robię, interesują się tym, widzą, że świat
z ekranu potrafię wyjąć na zewnątrz.
Rzeźba może być początkiem fajnej
przygodny, a może — jak w moim przypadku — stanie się pracą zawodową.

Żadnych granic

Masa. Od niej wszystko się zaczyna. Jacek Świnoga najczęściej korzysta
z trzech. Każda z nich ma inne właściwości. Bezkształtna masa, krok po kroku, przemienia się w kolejną postać. To
żmudna ale i fascynująca praca. Artysta
dba o każdy detal — jak zmarszczki czy
blizny.
— Wszystko wykonuję ręcznie — przyznaje. — Przeszedłem na taki tryb, ponieważ próbowałem troszeczkę modelowania 3D na komputerach, ale to przy

ręcznej pracy można poczuć namacalnie tę postać, którą tworzymy.
I tak po kilka godzin dziennie. Jedna figurka to najczęściej dwa dni pracy,
choć — jak przekonuje artysta — gdy
pojawia się wena, praca idzie szybciej.
Gdy figurka jest już gotowa, powiela się
ją w silikonie, odlewa żywicę. Następnie gotowe figurki wyruszają w świat,

To przyjemna, choć niełatwa praca.
Z pewnością nie jest to zajęcie od 8:00
do 16:00. Co najważniejsze wszystko
odbywa się z pełnym wsparciem najbliższych.
— Czasami prace sobie zabieram do
domu, mam małą skrzyneczkę z narzędziami, z masą plastyczną — przyznaje
Jacek Świnoga. — Żona jest motorem

do kolekcjonerów. Zainteresowanie
jest spore — to efekt wyrabianej przez
lata marki. Jacek Świnoga ma więc już
stałych klientów, stale przybywają też
nowi. Czy to dobry sposób na życie?
— W dobie Internetu ze wszystkiego
można wyżyć, bo nasze prace dostępne
są na całym świecie, nie ma barier, nie
ma granic…

napędowym, ja za dużo kalkuluję, za
dużo myślę, za dużo przeliczam. Żona
zawsze mi dawała zielone światło i zachęcała do rozwoju tej dziedziny i tak
krok po kroku idę do przodu. To żona
na medal.

Miniaturowe prace
i ogromne wsparcie

Pracownia pana Jacka pełna jest różnorakich narzędzi. Jest ich mnóstwo,
choć jak przyznaje sam artysta, najczęściej korzysta z trzech, może czterech.
Więcej narzędzi pojawia się przy mniejszych figurkach.
— Bywa, że muszę stworzyć taką, która
ma wysokość 22 milimetrów, a sama głowa to maksymalnie 5 milimetrów. Miałem
zamówienie na takiego krasnoluda.
Pojawiają się też coraz częściej elementy do dioram. Gdy odwiedziliśmy
pracownie Jacka Świnogi, mogliśmy
zaobserwować jeden z etapów pracy
nad kapliczką, która będzie prawdopodobnie jednym z elementów na terenie
cmentarnym… Wyobraźnia kolekcjonerów i graczy nie ma granic. Aleksandrowski artysta potrafi tym wyobrażeniom sprostać.

40 i cztery, Nr 17 (636), 8 października 2021 r.

Obserwator

Biorę do rąk jedną z prac. Twarz orka.
Duże kły, ostre rysy, mocno podkreślone kości policzkowe, blizny, struktury
skórne. Realizm postaci budzi podziw.
— Tu gdzie postać przymyka oko, musze dodać jeszcze zmarszczki — reflektuje się pan Jacek. — Bardzo często
obserwuję starszych ludzi. Zwracam
uwagę na to, gdzie się pojawiają
zmarszczki, później mogę to odwzorować do takiej fikcyjnej postaci.
Inspiracje z rzeczywistego świata widać też w uszach orka.
— Oglądając telewizję trafiłem na
sportowców, którzy walczą w MMA i zauważyłem, że oni mają tzw. kalafiorowe
uszy. I teraz powoli będę przenosił to
na tę postać.
Jak wtopić nowe elementy do stworzonej już postaci, by nie wyglądały na
wklejone? Sposobem okazuje się pędzelek i spirytus izopropylowy. To on wygładza powierzchnię, dzięki czemu całość
wygląda jak stworzona z jednej bryły.

Doceniają to odbiorcy na całym świecie.
— Niedawno pierwszy raz miałem wysyłkę do Meksyku i Filipin, musiałem się
na to przestawić, bo bałem się, że paczki do tak odległych krajów nie dotrą.

Wszystko zaczęło się
od zęba

Sporo miejsca w pracowni Jacka Świnogi zajmują baniaki z żywicą. Każda
z nich spełnia inną rolę, pozwalając
odwzorować prawdziwy świat — choćby
rzeki i jeziora.
Obserwując prace aleksandrowskiego artysty można odnieść wrażenie, że
zajmuje się tym od zawsze. Prawda jest
jednak inna.
— To dopiero dziesięć lat — przyznaje. — Miałem ten dryg do rzeźbienia, bo
uczyłem się na protetyce, której nie
skończyłem. Natomiast zęby bardzo
dobrze modelowałem. Zacząłem szukać
w Internecie co mogę tworzyć i gdzieś
mi ta branża gier zaczęła się pojawiać.
Tak to się zaczęło.
W tej branży najważniejsza jest precyzja. Wystarczy jeden, minimalny ruch
narzędziem, by wielogodzinna praca
trafiła do kosza. By tworzyć, trzeba się
też uczyć, choćby anatomii, by odpowiednio odwzorować wszystkie mięśnie.
— Ja tworzę nie tylko postaci. Buduję cały ich charakter. Rzeźbiąc mogę
przedstawić całe ich życie. Weźmy na
przykład wikinga. Ma na twarzy blizny,
widać, że przeżył już wiele bitew. Najfajniejsze jest to, że nie mam żadnych
ograniczeń. Mogę stworzyć wszystko.
Pomyśleć, że zaczęło się od zębów.
Pracownie Jacka Świnogi znajdziemy
przy Konopnickiej 10. By umówić się na
warsztaty, wystarczy zadzwonić pod
numer 789 170 566.
Jacek Czekalski
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piknik dla „psiakowa”
Ponad dwie tony karmy!
W aleksandrowskich szkołach i przedszkolach kilka razy
w roku odbywa się akcja zbiórki dla zwierząt ze schroniska
„Psiakowo”. Jedna z takich akcji zakończyła się w środę 22
września. Cała karma uzbierana przez dzieci z placówek
oświatowych została przekazana do schroniska z przeznaczeniem dla mieszkających tam psów i kotów. Tym razem
rezultaty przerosły najśmielsze oczekiwania organizatorów. Zebrano ponad dwie tony karmy!
— Wspólnie z naczelnikiem Wydziału Edukacji Hanną
Bedą zainicjowałyśmy akcję zbiórki karmy dla schroniska. Pierwszy raz przybrała ona aż taki rozmach. Nigdy
wcześniej tyle karmy nie zostało przewiezione do schroniska — mówi Katarzyna Rezler, pełnomocnik do spraw
zwierząt w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim.
— Dzięki takim akcjom dzieciaki uczą się empatii nie
tylko do zwierząt, ale także do człowieka.
Najwięcej karmy udało się zebrać w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II oraz w Szkole Podstawowej
im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu.
— Chętnie przyjmujemy karmę, koce, ręczniki, miski,
smycze i różne inne rzeczy, mogące się przydać zwierzakom, które są pod naszą opieką — mówi Jolanta Wojciechowska, prezes Stowarzyszenia Animal SOS w Aleksandrowie Łódzkim. — Mimo, że schronisko „Psiakowo”
znajduje się pod Łowiczem, to Aleksandrów jest dla nas
bardzo ważny, tu mamy siedzibę stowarzyszenia, zawsze możemy też liczyć na pomoc gminy i wielką ofiarność mieszkańców. Serdecznie dziękujemy za każdy dar.
To nie koniec akcji pomocy zwierzętom. Karmę można było przynosić także na piknik w sobotę 25 września,
który odbył się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji. Tam podczas biegów, turnieju piłkarskiego
i festynu zbierane były fundusze i dary dla psich staruszków, które wymagają szczególnej troski. S.Sobczak
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piknik dla „psiakowa”

Sport i pomoc czworonogom
W sobotę 25 września odbył się piknik charytatywny w Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji. Miał on na celu zebranie potrzebnych
pieniędzy na hospicjum dla najstarszych i najbardziej schorowanych
zwierząt w schronisku „Psiakowo”.
Zaczęliśmy już od 7 rano biegiem, gdzie sponsorzy za każdy przebyty kilometr płacili 2 złote. W biegu wzięło udział około 250 osób
w trzech konkurencjach: bieg z psem, chód z kijkami oraz bieg kobiet i mężczyzn.
— Tak wielkie zainteresowanie tą inicjatywą — z jednej strony
sport, kultura fizyczna a z drugiej strony wspieranie charytatywne
zwierzaków — jest wspaniałe. Nie od dziś wiadomo, że nasza gmina
jest pro-zwierzęca, ale również stawia na sport — mówi burmistrz
Aleksandrowa Łódzkiego Jacek Lipiński.
Oprócz biegu były pokazy sztuk walki, zumby, fitnessu oraz tresury
psów. Na scenie gościł Bartek Grzanek, który dostarczał wrażeń muzycznych uczestnikom pikniku. Swoje stoisko miało również Centrum
Adopcyjne Schronisko „Psiakowo i spółka”. Można tam było za darmo
zaszczepić czy zaczipować swojego zwierzaka.
— Już nieraz pokazaliście nam, że Aleksandrów Łódzki jest cudowny. W zeszłym tygodniu zbiórka karmy przerosła nasze oczekiwania,
a dzisiaj przyjechały z nami 4 psy i każdy znalazł nowy dom. Jedna
pani nawet w tym momencie pojechała po piątego pieska, aż do
Łowicza. Jesteście po prostu cudowni — cieszyła się Jolanta Wojciechowska, prezes Stowarzyszenia Animal SOS, które współpracuje
z naszym urzędem już od dłuższego czasu.
Po południu odbyło się uroczyste wręczenie pucharów biegaczom. Pierwsze miejsca zajęli: w konkurencji biegu z psem Anna
Czekalak, biegu mężczyzn — Norbert Ogiński, biegu kobiet — Paulina
Trzewikowska, a chodu z kijkami — Sylwester Dylig.
Jednocześnie trwał turniej Copa Aleksandrów Łódzki, z którego
dochód również przekazano schronisku.
Mieszkańcy bardzo chętnie odwiedzali piknik by wspomóc potrzebujące czworonogi. Dzięki festynowi udało się zebrać 10 tysięcy złotych na hospicjum dla najstarszych zwierzaków. Dziękujemy wszystkim za obecność i zaangażowanie.
40 i cztery, Nr 17 (636), 8 października 2021 r.
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REPERTUAR
KINA SPÓJNIA
8 -17 października
8.10. (piątek)
Nie czas umierać, 19.00
9.10. (sobota)
Wilk na 100%, 11.00
Nie czas umierać, 13.00
10.10. (niedziela)
Wilk na 100%, 11.00, 14.45
Jak rozmawiać z psem, 13.00
Wesele, 16.30
Nie czas umierać, 19.00
16.10. (sobota)
Rodzinka rządzi, 11.00, 15.00
Wilk na 100%, 13.00
Wesele, 17.00
Nie czas umierać, 19.30
17.10. (niedziela)
Rodzinka rządzi, 11.00, 17.30
Wilk na 100%, 13.00
Wesele, 15.00
Nie czas umierać, 19.30
22.10. (piątek)
Wesele, 19.00

Poszybowały latawce
W Aleksandrowie po raz kolejny odbyło się „Święto
Latawca”. Na uczestników czekały upominki od Gminy
Aleksandrów Łódzki, Partnerstwa na rzecz Aleksandrowa Łódzkiego oraz aleksandrowskiej Biblioteki, a dla
autorów własnoręcznie wykonanych latawców nagrody ufundowane m. in. przez pływalnię „Olimpijczyk”
i salę zabaw „Alexland”. Słodki poczęstunek zapewniły
Piekarnia „Stefańczyk” i Cukiernia „Krakowiak”.
Pogoda dopisała, frekwencja również. Dzieci były
bardzo zadowolone, w puszczaniu latawca pomagali
im rodzice. To była bardzo dobra okazja do spędze-

BIBLIOTEKA
ZAPRASZA
„Przylepka i Potwór” to
historia burzliwego związku
Sławomira Mrożka i Susany
Osorio-Mrożek. Poznali się
w hotelu w Veracruz. Pisarz
przyjechał na zaproszenie uniwersytetu a Susana
miała być Jego tłumaczką.
On – depresyjny introwertyk,
wdowiec uwikłany w toksyczną relację z mężatką. Ona
– temperamentna Meksykanka,
dusza towarzystwa, krótko
po rozwodzie. Różniło ich
wszystko, odmienne charaktery, zainteresowania, podejście do życia. Jednak od
pierwszego spojrzenia coś między nimi zaiskrzyło. Przeżyli
wspólnie prawie trzy dekady. Przeprowadzali się kilkanaście razy, rozstawali, schodzili. Długi czas żyli osobno na
dwóch kontynentach, pisali do siebie listy, które po raz
pierwszy opublikowano w tej książce. To właśnie z nich
możemy dowiedzieć się więcej o relacji łączącej tych
dwoje, tak różnych osobowości.
Jennifer Robson w powieści „Suknia” wprowadza nas
w świat angielskiego dworu
królewskiego, wykorzystując
jako atrybut suknię ślubną
księżniczki Elżbiety. Historia toczy się dwutorowo:
w latach pięćdziesiątych XX
wieku i współcześnie. Poznajemy hafciarki z domu mody
Normana Hartnella tworzące kwiatowe arcydzieła na
kreacji późniejszej Królowej
Wielkiej Brytanii oraz losy
wnuczki jednej z nich, która
próbuje rozwiązać tajemnicę rodzinną. Przy okazji poznajemy historię powojennego Londynu, zmagania z codziennym, pełnym trudów życiem i tragediami tych, którzy
przeżyli wojenną zawieruchę. Ta słodko-gorzka opowieść
o przyjaźni, dylematach, niepozbawiona wątku miłosnego
przypadnie do gustu miłośnikom powieści obyczajowych
z wątkiem historycznym.

Reportaż o Grecji Dionisiosa
Sturisa to świetna powakacyjna lektura dla tych, którzy
byli lub wybierają się do ojczyzny Homera. Autor, polski
reporter z greckimi korzeniami przybliża nam dzieje
swojej rodziny, zawirowania
historyczne, które zmusiły
rodziców Sturisa do emigracji. W ten sposób poznajemy
historię Grecji i przemiany
jakie tam zaszły. Drugim wątkiem jest kultura, mentalność
Greków i codzienne życie
w tym pięknym kraju. Dzięki tej książce lepiej poznamy
ten śródziemnomorski kraj, który kojarzymy z zabytkami,
uroczymi zatoczkami i tańcem Greka Zorby. Recenzenci
polecają czytać ten reportaż powoli, czyli po grecku „siga,
siga” – zgodnie z mottem przyświecającym mieszkańcom
starożytnej Hellady.
Rodzina Bielskich nie wyróżnia się niczym specjalnym
spośród innych mieszkańców
stuletniej kamienicy. Do
chwili, kiedy tata Bielski
zamontował w spiżarni drzwi
kupione na targu staroci. Od
tego momentu w mieszkaniu
zaczynają się dziać dziwne,
czasem przerażające rzeczy. Ze spiżarni co jakiś czas
dobiega głośne „puk, puk”.
Zwiastuje to wizytę nieoczekiwanych gości z przeszłości.
Dwunastoletni Staś Bielski
musi sobie poradzić z odwiedzinami krzyżackiego rycerza, królewskiej praczki, wikinga
czy ordynansa cesarza Napoleona. Każda z tych wizyt
będzie nie lada wyzwaniem dla współczesnej rodziny. Czy
sobie poradzą z nietypowymi gośćmi? Książka jest zilustrowana zabawnymi, komiksowymi rysunkami a na końcu
każdego rozdziału jest krótki test sprawdzający wiedzę
młodego czytelnika.
Książki dostępne są w Filii nr 2 przy ul. Dmowskiego 4

Usłysz książkę — wypożycz Czytaka!

nia rodzinnie czasu. Na niebie było tego dnia bardzo
kolorowo.
Latawiec to najstarszy i najprostszy przyrząd latający. Przypuszczalnie konstruktorami pierwszych latawców byli Chińczycy. Z Chin latawiec zawędrował
do Japonii i dalej do Indii oraz do krajów arabskich.
W Polsce latawiec znany był już w 1241 roku, kiedy był
używany podczas najazdu Tatarów. Teraz używany jest
do zabawy. I właśnie po to spotkaliśmy się w minioną
niedzielę w Rudzie Bugaj.
„Święto Latawca” w naszym mieście 11 lat temu zainicjowała Elżbieta Grochulska i Partnerstwo na rzecz
Aleksandrowa Łódzkiego. Od tego czasu jest ono okazją do wspólnej zabawy całych rodzin na łonie natury.
Najpierw puszczanie latawców odbywało się na MOSiR-ze, potem przez wiele lat przy „wiatrakach” a w tym
roku po raz pierwszy na boisku przy szkole w Rudzie
Bugaj. B. Sobaszek
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Od niedawna w naszej Bibliotece można wypożyczyć odtwarzacz
książek mówionych. Czytak 4 to
urządzenie polskiej produkcji, jest
lekki, mieści się w dłoni i ma duże,
wyraźnie oznaczone przyciski.
W przeciwieństwie do smartfonów,
tabletów, czy zwykłych czytników
e-booków, Czytak nie ma elementów dotykowych, dzięki czemu nie
wymaga wykonywania precyzyjnych gestów i dobrego wzroku. Ma
dobrze brzmiący głośnik, ale można też z niego korzystać we własnych słuchawkach.
Czytak odtwarza tylko książki
nagrane w specjalnym formacie, na
szczęście Biblioteka dysponuje aż
kilkoma tysiącami tytułów! Katalog
jest zróżnicowany, są w nim romanse, kryminały, a nawet książki dla
młodzieży. Oprócz powieści czytelnik znajdzie w nim również po-

radniki i książki popularnonaukowe.
Aktualny katalog można znaleźć na
stronie naszej Biblioteki.

Aby móc wypożyczyć Czytak należy odwiedzić Bibliotekę

Główną (pl. Kościuszki 12) i zarejestrować się jako czytelnik.
Warunkiem wypożyczenia czytaka jest okazanie zaświadczenia
od lekarza, stwierdzającego że
stan zdrowia uniemożliwia, albo
znacząco utrudnia czytanie tradycyjnych książek. Nie musi być
wystawione przez komisję, czy
lekarza orzecznika — wystarczy
zaświadczenie od każdego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Urządzenie można wypożyczyć na 30 dni, a jednorazowo
można wgrać na nie 10 książek.
Aktualny katalog książek, oraz
wszelkie dodatkowe informacje
znaleźć można na stronie biblioteki www.alebiblioteka.pl.
Jeśli znacie kogoś, kto mógłby
być zainteresowany skorzystaniem
z takiej formy czytelnictwa, koniecznie powiedzcie mu o tym!
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VII Festiwal Pomysłów
Twórczych „Razem Lepiej”
Po przerwie spowodowanej covidem 15 września na stadionie
MOSiR w Aleksandrowie Łódzkim odbył się VII Festiwal Pomysłów
Twórczych „Razem Lepiej”.
Celem festiwalu jest integracja i aktywizacja środowiska osób
niepełnosprawnych. Miniony rok był szczególny ze względu na
pandemię. Mieszkańców domów pomocy społecznej pozbawiła
ona aktywności poza placówkami. Dlatego szczególnie ważne
było wsparcie ich powrotu do szeroko rozumianej normalności
m.in. poprzez czynny udział w przygotowaniach do festiwalu.
W spotkaniu wzięło udział 250 osób z placówek pomocowych województwa łódzkiego — domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej oraz środowiskowych domów samopomocy. Tematem
przewodnim festiwalu była „Podróż w nieznane”. W trakcie imprezy
rozegrano również zawody sportowe, rozstrzygnięto konkursy — plastyczny oraz na najciekawszy występ artystyczny. Wszyscy uczestnicy
spotkania otrzymali nagrody, ufundowane przez sponsorów. Natomiast
o dobrą zabawę uczestników zadbały Anna Siemińska i Karina Gagatka, które poprowadziły konkursy i zabawy integracyjne. Nie byłoby to
jednak możliwe bez wspaniałej pogody i licznych sponsorów.
Szczególne podziękowania organizatorzy kierują do: Starostwa Powiatowego w Zgierzu, Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, Banku
Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim, PGKiM w Aleksandrowie Łódzkim, Księgarni Erato, Studia Fotograficznego Pasikowski, TOMADEX — Producenta odzieży, Lady KAMA — Producenta rajstop, Cukierni PYCHOTKA
w Aleksandrowie Łódzkim, Piekarni Stefańczyk w Aleksandrowie Łódzkim,
Piekarni Chyła w Aleksandrowie Łódzkim, Cukierni „Słodki Zakątek” —
Mariusz Hak, BASTER — Producenta odzieży, STUDIO GREY — Agencji Reklamowej, PPH FARPOL, Gorzewianka. Muszyńska J. — Producenta mięsa
i wędlin, ARIADNA — Fabryki Nici w Łodzi, Kwiaciarni KONWALIA w Aleksandrowie Łódzkim. (S. Sobczak, foto: strona FB F.O.S.A.)

Złote gody dwu aleksandrowskich par
W sobotę 25 września Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego w imieniu Prezydenta
RP miał przyjemność wręczyć
Medale za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie państwu Jadwidze
i Kazimierzowi Stanisławowi
Janickim oraz Jadwidze i Mirosławowi Westfalom.
Pierwsza uroczystość miała
miejsce w USC, gdzie państwo
Janiccy przybyli z liczną grupą
gości — rodziną i przyjaciółmi.
Druga uroczystość, ze względu
na stan zdrowia jubilatów, odbyła się w domu państwa Westfalów. Pan Mirosław to znany
i zasłużony trener piłkarski dla
Aleksandrowa Łódzkiego i całego regionu łódzkiego. Był m.in.
trenerem Włodzimierza Smolarka, wychował wiele pokoleń piłkarzy, pracował również
w wielu klubach naszego regionu, najdłużej związany był jed-

nak z Widzewem.
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono
jako nagrodę dla osób, które
przeżyły co najmniej 50 lat
w jednym związku małżeńskim. Nadawany jest przez
Prezydenta Rzeczpospolitej

Polskiej obywatelom polskim. Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie
przedstawiają
Prezydentowi wojewodowie,
a wręczają władze samorządowe (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci). S. Sobczak

Zjazd gminny Związku OSP RP w Nakielnicy: nowy zarząd, nowe wyzwania
W skład zarządu na lata
W sobotę 25 września
w OSP Nakielnica odbył się 2021-2025 weszli:
Prezes — dh Marian Jóźwiak,
XII Zjazd Gminny Związku OSP
RP w Aleksandrowie Łódzkim, Wiceprezes — Burmistrz Alekw którym uczestniczyli przed- sandrowa Łódzkiego dh Jacek
stawiciele i delegaci ze wszyst- Lipiński, Wiceprezes — dh Pakich jedenastu jednostek OSP weł Stasiak (były wieloletni Kogminy Aleksandrów Łódzki, mendant), Komendant Gminny
przedstawiciele Związku OSP, Związku — dh Marek Stefaniak,
Komendy Głównej Państwowej Z-ca Komendanta Gminnego —
Straży Pożarnej, Komendy Po- dh Krzysztof Olczak, Sekretarz
wiatowej PSP, władze Gminy — dh Iwona Nowak, Skarbnik —
Aleksandrów Łódzki, ustępują- dh Jarosław Obierzalski.
Członkami Prezydium zocy zarząd i liczni goście.
Była to znakomita okazja by stali: Zastępca Komendanta
podsumować 5-letnią kaden- Głównego PSP nadbrygadier
cję funkcjonowania Zarządu Krzysztof Hejduk, sekretarz
Gminnego. Wybrano nowy Za- Aleksandrowa Łódzkiego dh
rząd Gminny OSP RP, Gminną Iwona Dąbek, dh Wioleta CyKomisję Rewizyjną, delegatów ran, dh Janusz Osiecki, dh Piotr
na zjazd Oddziału Powiatowe- Makowski.
go ZOSP RP i przedstawicieli do
Skład Komisji Rewizyjnej
Zarządu Oddziału Powiatowego wygląda następująco: PrzeZOSP RP.
wodniczący — dh Arkadiusz
40 i cztery, Nr 17 (636), 8 października 2021 r.

Hermanowicz, Sekretarz — dh
Kamil Kabaciński, Członek —
dh Dariusz Smulski.
Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP zostali: dh Marian

Jóźwiak i dh Marek Stefaniak,
natomiast delegatami na zjazd
Oddziału Powiatowego ZOSP
RP zostali: dh Iwona Dąbek, dh
Mariusz Kamiński, dh Jarosław
Obierzalski, dh Krzysztof Ol-

czak.
Wszystkim serdecznie gratulujemy! Mamy nadzieję, że nowa
kadencja będzie równie owocna,
co poprzednia i przyniesie dalszą
poprawę w wyposażeniu w nowe
wozy bojowe oraz sprzęt. Zjazd
to doskonała okazja by uhonorować najbardziej zasłużonych
strażaków, tym bardziej, że
z powodu pandemii nie było takich okazji zbyt wiele. Praktycznie w każdej jednostce znaleźć
można osoby wyróżnione Złotym,
Srebrnym lub Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.
Odznakę honorową „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej Województwa Łódzkiego”, nadawaną przez Oddział
Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, otrzymał również burmistrz Jacek
Lipiński, który tak skomento-

wał to wyróżnienie:
— To dla mnie ogromna radość, powód do dumy, ale też
jeszcze większa motywacja do
działania. Przez dwie dekady,
jako burmistrz Aleksandrowa
Łódzkiego, ale też wiceprezes
Oddziału Gminnego ZOSP RP
aktywnie wpieram wszystkie
ochotnicze jednostki z gminy.
Zapewnienie bezpieczeństwa
mieszkańcom, to najważniejsze
zadanie samorządu. Patrząc na
profesjonalizm, doskonałe wyszkolenie i coraz lepszy sprzęt,
jakim dysponują nasi druhowie wiem, że idziemy w dobrą
stronę i nic w tej kwestii się
nie zmieni, bo strażacki świat
nie stoi w miejscu. Przyjmując
dziś z dumą tę odznakę, mogę
obiecać, że gminne jednostki
OSP nadal mogą liczyć na moje
wsparcie. S.Sobczak
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ogłoszenia
BURMISTRZ ALEKSANDROWAŁÓDZKIEGO
o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

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

Lp.

Położenie
nieruchomości

KW

Nr działki

Powierzchnia działki

Cena nieruchomości brutto

Wadium

1.

Stare Krasnodęby, gm.
Aleksandrów Łódzki

LD1G
/00108770/3

19/3
19/6 (droga)

0,1516ha
+ udział 1/6 cz. w drodze o
pow. 0,0585ha

129.100,00zł

25.800,00zł

2.

Stare Krasnodęby, gm.
Aleksandrów Łódzki

LD1G
/00108770/3

19/4
19/6 (droga)

0,1516ha
+ udział 1/6 cz. w drodze o
pow. 0,0585ha

129.100,00zł

25.800,00zł

3.

Stare Krasnodęby, gm.
Aleksandrów Łódzki

LD1G
/00108770/3

19/5
19/6 (droga)

0,1487ha
+ udział 1/6 cz. w drodze o
pow. 0,0585ha

126.800,00zł

25.300,00zł

4.

Stare Krasnodęby, gm.
Aleksandrów Łódzki

LD1G
/00108770/3

19/7
19/6 (droga)

0,1486ha
+ udział 1/6 cz. w drodze o
pow. 0,0585ha

126.700,00zł

25.300,00zł

5.

Stare Krasnodęby, gm.
Aleksandrów Łódzki

LD1G
/00108770/3

19/8
19/6 (droga)

0,1486ha
+ udział 1/6 cz. w drodze o
pow. 0,0585ha

126.700,00zł

25.300,00zł

6.

Stare Krasnodęby, gm.
Aleksandrów Łódzki

LD1G
/00108770/3

19/9
19/6 (droga)

0,1486ha
+ udział 1/6 cz. w drodze o
pow. 0,0585ha

126.700,00zł

25.300,00zł

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, 1551, 1561..) 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:
Położenie nieruchomości,
numer lokalu

Nr działki,
pow. w m2

KW

Aleksandrów Łódzki, A-2
al. Wyzwolenia 15 m 97

223/2
1348m²

LD1G
/00038580/2

1.300,00zł
141.800,00zł

7/1000

2

Aleksandrów Łódzki, A-2
al. Wyzwolenia 14 m 8

457
360m²

LD1G
/00041869/6

2.350,00zł
156.900,00zł

47/1000

3.

Aleksandrów Łódzki, A-4
ul. Pabianicka 36 m 8

104/10
1881m²

LD1G
/00064114/6

20.700,00zł
71.600,00zł

8/100

4.

Aleksandrów Łódzki, A-4
ul. Pabianicka 36 m 2

104/10
1881m²

LD1G
/00064114/6

23.300,00zł
82.000,00zł

9/100

Lp.

Działki niezabudowane, położone w miejscowości Stare Krasnodęby, gmina Aleksandrów Łódzki, przeznaczone pod zabudowę,
posiadają kształt zbliżony do prostokąta. Działka numer 19/6- to działka wydzielona pod drogę wewnętrzną ( nieurządzona), służącą do
skomunikowania działek budowlanych z drogą publiczną. Przyległa do działek droga publiczna posiada nawierzchnię asfaltową i jest
uzbrojona w energię elektryczną i wodociąg. Pomiędzy drogą, a działkami znajduje się rów. Wzdłuż drogi przy granicy działek
napowietrzna linia elektroenergetyczna z słupami żelbetowymi. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa oraz tereny
niezabudowane użytkowane rolniczo.
2.
Zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego , obręb Stare Krasnodęby: działki nr ewid. 19/3-19/9, znajdują się na
terenie oznaczonym symbolem B5MN/MR-tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej. Szczegółowe warunki
zabudowy i zagospodarowania terenu określa pełny wypis i wyrys z obowiązującego dla tego obszaru miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowe warunki zabudowy i zagospodarowania terenu określa pełny wypis i wyrys z
obowiązującego dla tego obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3.
Powyższe nieruchomości są wolne od wszelkich zobowiązań i obciążeń.
4.
Przetarg odbędzie się 09 listopada 2021r. o godzinie 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
( oddzielnie na każdą działkę)
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Tadeusza Kościuszki 2 (budynek B, I piętro- sala ślubów).
5.
Poprzedni przetarg ustalono 07.09.2021r.
6.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką lub przelewem do dnia 03 listopada 2021r.
w kasie tut .Urzędu lub na konto Urzędu nr 37878000070000023110000009.W przypadku wpłaty przelewem, wadium musi wpłynąć na
konto tut. Urzędu najpóźniej do dnia 03 listopada 2021 roku.
7.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia
umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie
3 dni od dnia przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie Urzędu.
8.
Wylicytowana cena zawiera aktualnie obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%.
9.
W umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości oraz w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości zbywanej zostanie
zastrzeżone na rzecz Gminy Aleksandrów Łódzki:
•
prawo jej odkupu (art. 593 K.c) na okres 5lat, licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
•
umowne prawo pierwokupu (art. 596 K.c.).
10
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić zaoferowaną cenę, pomniejszoną o wpłacone wadium najpóźniej w terminie do dnia
16 listopada 2021r. w kasie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim lub na konto tut. Urzędu w Banku Spółdzielczym w
Aleksandrowie Łódzkim Nr konta 64878000070000023110000008.
11 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
•
w przypadku osób fizycznych dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oferenta, a w przypadku
reprezentowania innej osoby również pełnomocnictwo notarialne lub potwierdzone przez notariusza,
•
w przypadku osób prawnych-aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące), pełnomocnictwa
oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.
12. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca może nastąpić na zasadach określonych ustawą z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców.

1.

1.

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej www.aleksandrow-lodzki.pl, na BIP-ie tut.
Urzędu, a ponadto na nieruchomości wyznaczonej do sprzedaży oraz w prasie lokalnej i biuletynie informacyjnym 40 i cztery Urzędu
Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.
Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, pokój 112,
tel. 042/270 03 54.
Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.
Aleksandrów Łódzki, dnia 23 września 2021 roku.

1.
2.
3.
4.

Położenie
nieruchomości
Brużyczka Księstwo, gm.
Aleksandrów Łódzki
Brużyczka Księstwo, gm.
Aleksandrów Łódzki
Brużyczka Księstwo, gm.
Aleksandrów Łódzki
Brużyczka Księstwo, gm.
Aleksandrów Łódzki

KW
LD1G
/00038123/1
LD1G
/00038123/1
LD1G
/00038123/1
LD1G
/00038123/1

1.

Budynek mieszczący lokal mieszkalny nr 97 z poz. 1 to 4-pietrowy, podpiwniczony, 4-klatkowy budynek po termomodernizacji.
Został wzniesiony w 1969r.:
•
Lokal nr 97 z poz. nr 1 ma powierzchnię użytkową 35,30m². Jest zlokalizowany na III piętrze ww. budynku. Na lokal
składają się 2 pokoje (16,04m², 9,30m²), kuchnia (4,85m²), łazienka (3,28m²) i przedpokój (1,83m²).
Ciepła woda z termy gazowej, CO miejskie.

2.

Budynek mieszczący lokal mieszkalny nr 8 z poz. 2, to obiekt 2-pietrowy, podpiwniczony, po termomodernizacji, wzniesiony w
1959r.:
•
Lokal nr 8 z poz. nr 2 ma powierzchnię użytkową 36,78m². Jest zlokalizowany na II piętrze ww. budynku. Na lokal
składają się 2 pokoje (14,35m², 7,93m²), kuchnia (7,74m²), łazienka (2,78m²) i przedpokój (3,98m²).
Ciepła woda z bojlera elektrycznego, CO miejskie
.
Budynek mieszczący lokale mieszkalne z poz. 3 i 4, to obiekt piętrowy z poddaszem częściowo użytkowym, częściowo
podpiwniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej w latach 30tych XX wieku:
•
Lokal nr 8 z poz. nr 3 ma powierzchnię użytkową 46,30m². Jest zlokalizowany na parterze ww. budynku. Na lokal
składają się pokój z aneksem kuchennym (17,62m²), 2 pokoje (6,99m², 13,32m²), łazienka (3,74m²) i przedpokój
(4,63m²). Do lokalu przynależy komórka o pow. 5,00m² znajdująca się w piwnicy budynku.
Ciepła woda z kotła gazowego, ogrzewanie kotłem gazowym dwufunkcyjnym

3.

•

4.

5.

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 2021 r. poz. 685, 694, 802,
1163, 1243, 1598, 1626.) powyższa sprzedaż zwolniona jest od podatku VAT.
6.
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, 1551, 1561.)- na rzecz najemcy
lokalu mieszkalnego.
7.
Okres publikacji wykazu biegnie od dnia 22 września 2021 roku do dnia 7 października 2021roku.
8.
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, 1551, 1561.) tj. do dnia 28 października 2021r
9.
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
10. Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, pokój
112, tel. 042 270 03 54.

Nr
działki

0,1595ha

Cena
nieruchomości
brutto
78.105,00zł

15.600,00zł

43/7

0,1421ha

75.030,00zł

15.000,00zł

43/8

0,1384ha

75.399,00zł

15.100,00zł

43/9

0,1425ha

79.212,00zł

15.800,00zł

43/5

Powierzchnia
działki

BURMISTRZ ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości

1

Położenie
nieruchomości
Aleksandrów Łódzki
ul. Wojska Polskiego 26,
obręb A-2

Wadium

Przedmiotowe działki są niezabudowane, liczne naniesienia roślinne ( głównie sosny, miejscami dąb oraz samosiejki), wymagające
niezbędnej przecinki w celu zabudowy działek zgodnie z przeznaczeniem. Wzdłuż drogi dojazdowej o nawierzchni gruntowej ( ul.
Bartek) biegnie wodociąg, w pobliżu działek wzdłuż drogi gruntowej brak jest uzbrojenia. Sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane,
zalesione i rolne, dalej tereny mieszkaniowe jednorodzinne w trakcie urządzania i budownictwo zagrodowe.
2.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ewid. gruntów 43/7, 43/8, 43/9, 43/5, położone
w Brużyczce Księstwo gm. Aleksandrów Łódzki znajdują się na terenie oznaczonym symbolem J4MN/MR-zabudowa mieszkaniowa
zagrodowa i jednorodzinna. Szczegółowe warunki zabudowy i zagospodarowania terenu określa pełny wypis i wyrys z obowiązującego
dla tego obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3.
Powyższe nieruchomości są wolne od wszelkich zobowiązań i obciążeń.
4.
Przetarg odbędzie się 03 listopada 2021r. o godzinie 9.00, 9.30, 10.00, 10.30- oddzielnie na każdą działkę, w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2 ( budynek B – I piętro, sala ślubów).
5.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką lub przelewem do dnia 28 października
2021r. w kasie tut .Urzędu lub na konto Urzędu nr 37878000070000023110000009.W przypadku wpłaty przelewem, wadium musi
wpłynąć na konto tut. Urzędu najpóźniej do dnia 28.10.2021r.
6.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia
umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie
3 dni od dnia przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie Urzędu.
7.
Wylicytowana cena zawiera aktualnie obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%.
8.
W umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości oraz w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości zbywanej zostanie
zastrzeżone na rzecz Gminy Aleksandrów Łódzki:
•
prawo jej odkupu (art. 593 K.c) na okres 5lat, licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
•
umowne prawo pierwokupu (art. 596 K.c.).
9. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić zaoferowaną cenę, pomniejszoną o wpłacone wadium najpóźniej w terminie do dnia
10 listopada 2021r. w kasie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim lub na konto tut. Urzędu w Banku Spółdzielczym w
Aleksandrowie Łódzkim Nr konta 64878000070000023110000008.
Ponadto informujemy, że potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do tut. Urzędu, pok. 112 przynajmniej na dzień przed zawarciem
aktu notarialnego.
10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
•
w przypadku osób fizycznych dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oferenta, a w przypadku
reprezentowania innej osoby również pełnomocnictwo notarialne lub potwierdzone przez notariusza,
•
w przypadku osób prawnych-aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące), pełnomocnictwa
oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.
11. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca może nastąpić na zasadach określonych ustawą z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców.
Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej www.aleksandrow-lodzki.pl, na BIP-ie tut.
Urzędu, a ponadto na nieruchomości wyznaczonej do sprzedaży oraz w prasie lokalnej i biuletynie informacyjnym 40 i cztery Urzędu
Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.
Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, pokój 112,
tel. 042/270 03 54.
Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

12

STRONA

Lokal nr 2 z poz. nr 4 ma powierzchnię użytkową 36,75m². Jest zlokalizowany na I piętrze ww. budynku. Na lokal
składają się kuchnia (6,00m²), 2 pokoje (9,06m², 11,18m²), łazienka (3,16m²) i przedpokój (7,35m²). Do lokalu
przynależy komórka o pow. 4,55m² znajdująca się w piwnicy budynku.
Ciepła woda z kotła gazowego, ogrzewanie kotłem gazowym dwufunkcyjnym

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości:
•
z poz. nr 1 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem D40MW – teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej
•
z pozycji 2 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 1MW –teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej,
•
z pozycji 3 i 4 na terenie oznaczonym symbolem D28MN,U – teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej lub usług

1.

1.

Aleksandrów Łódzki, dnia 23 września 2021 roku.

Udział w gruncie

Aleksandrów Łódzki dnia 22 września 2021 roku.

BURMISTRZ ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO
o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych
Lp.

Cena ułamkowej części gruntu
Cena naniesień budowlanych

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Nr działki

Pow. w m2

Cena nieruchomości

Wadium

LD1G/00113290/2
LD1G/00113291/9

257/1
257/2

0,0642ha
0,0125ha
0,0767ha

325.000,00 zł

65.000,00 zł

Nieruchomość położona jest w środkowej części Aleksandrowa Łódzkiego przy ul. Wojska Polskiego, prowadzącej do Łodzi. Działka
numer 257/1 zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej ok. 80m², murowanym, parterowym i budynkami
gospodarczymi: garaże i komórki o powierzchni zabudowy ok.34m2. Działka numer 257/2 zabudowana budynkiem parterowym o
konstrukcji murowanej, więźba dachowa drewniana, dach kryty papą o powierzchni użytkowej ok. 70m2. Budynek z 1910 roku.
Dopuszcza się realizację zabudowy działek numer 257/1 i 257/2 zgodnie z przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego,
pod warunkiem połączenia, w celu uzyskania parametrów działki budowlanej oraz dostępu do drogi publicznej. Gmina Aleksandrów
Łódzki nie posiada dokumentacji projektowej i technicznej, dotyczącej zabudowy tej nieruchomości oraz przyłączy mediów. Teren
przyległy jest uzbrojony w energię elektryczną, wodociąg, gazociąg i kanalizację. Ulica Wojska Polskiego posiada nawierzchnię
asfaltową i jest główną ulicą w mieście. Sąsiedztwo stanowią tereny usługowe, handlowe i mieszkaniowe wielorodzinne i
jednorodzinne.
Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Aleksandrów Łódzki, działka nr ewid. 257/1 obręb
Aleksandrów Łódzki 2 położona jest w terenie o symbolu: 3 Mś- tereny zabudowy śródmiejskiej, przeznaczenie podstawowe:
zabudowa śródmiejska ( usługowa i mieszkalno-usługowa), przeznaczenie dopuszczalne: pomieszczenia gospodarcze i garażowe
wbudowane lub wolnostojące, 1MW- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, przeznaczenie podstawowe: zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna, przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa w formie obiektów wolnostojących. Działka nr ewid.
257/2 położona jest w terenie o symbolu: 3 Mś- tereny zabudowy śródmiejskiej, przeznaczenie podstawowe: zabudowa śródmiejska (
usługowa i mieszkalno-usługowa), przeznaczenie dopuszczalne: pomieszczenia gospodarcze i garażowe wbudowane lub wolnostojące.
Szczegółowe warunki zabudowy określa wypis i wyrys z obowiązującego dla tego terenu miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Działki zlokalizowane są w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej „B”. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne należy
uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w
rozporządzaniu nią.
Przetarg odbędzie się 03 listopada 2021r. o godzinie 14.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim Plac Tadeusza
Kościuszki 2 (budynek B-I piętro sala ślubów).
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką lub przelewem do dnia 28 października
2021r. w kasie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzki lub na konto Urzędu nr 37878000070000023110000009. W przypadku
wpłaty przelewem, wadium musi wpłynąć na konto tut. Urzędu najpóźniej do dnia 28 października 2021 roku.
Ceną wywoławczą jest cena nieruchomości określona w powyższym ogłoszeniu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

•
•

oryginału dowodu wpłaty wadium,

•

w przypadku osób prawnych-aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące), pełnomocnictwa
oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.

•
8.

9.

KW

•
•

w przypadku osób fizycznych dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oferenta, a w przypadku
reprezentowania innej osoby również pełnomocnictwo notarialne lub potwierdzone przez notariusza,

wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od
zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie
zwrócone w terminie 3 dni od dnia przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie Urzędu.
W umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości oraz w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości zbywanej zostanie
zastrzeżone na rzecz Gminy Aleksandrów Łódzki:
prawo jej odkupu (art. 593 K.c) na okres 5lat, licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży,

umowne prawo pierwokupu (art. 596 K.c.).
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca może nastąpić na zasadach określonych ustawą z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców.

Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, pokój
112, tel. 042/270 03 54 lub na stronie internetowej www.aleksandrow-lodzki.pl
Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.
Aleksandrów Łódzki, dnia 23 września 2021 roku.
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ogłoszenia
BURMISTRZ ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

Położenie
nieruchomości

KW

Aleksandrów Łódzki,
obręb A-11

LD1G
/00049897/7

Nr
działki
161/2

Powierzchnia
działki
0,6802ha

Cena
nieruchomości
brutto
963.090,00zł

Wadium
192.000,00zł

Niezabudowana działka posiada kształt prostokątny, wydłużony i bezpośredni dostęp do ul. Placydowskiej,
(która posiada nawierzchnię asfaltową), częściowo dostęp utrudniony przez rów odwadniający. Dostęp
możliwy będzie od strony ulicy wewnętrznej, działki nr 161/1, która stanowi drogę odchodzącą od ul.
Placydowskiej. Wzdłuż drogi wewnętrznej i przez szacowaną działkę przy północnej granicy przebiegają
podziemne sieci uzbrojenia (sieć energetyczna, przewód energetyczny wysokiego napięcia: eW, sieć
kanalizacyjna sanitarna: ks 110 tł, sieć gazowa: g125). Działka miejscami porośnięta jest drzewami i
krzewami. Sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane, tereny przemysłowe, dalej tereny zalesione i tereny z
zabudową mieszkaniową jednorodzinną.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka nr ewid. gruntów 161/2,
położona obręb Aleksandrów Łódzki 11 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: B7.U-P- teren
zabudowy usługowej lub obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
Powyższa nieruchomość jest wolna od wszelkich zobowiązań i obciążeń.
Przetarg odbędzie 14 grudnia 2021r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie
Łódzkim Plac Kościuszki 2 ( budynek B, I piętro, sala ślubów ).
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką lub przelewem
do dnia 08 grudnia 2021r. w kasie tut .Urzędu lub na konto Urzędu nr 37878000070000023110000009.W
przypadku wpłaty przelewem, wadium musi wpłynąć na konto tut. Urzędu najpóźniej do dnia 08 grudnia
2021r.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w
przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego. Pozostałym
uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia przetargu przelewem na podane
konto bankowe lub w kasie Urzędu.
Poprzedni przetarg ogłoszono 28.09.2021r.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić zaoferowaną cenę, pomniejszoną o wpłacone wadium
najpóźniej w terminie do dnia 22 grudnia 2021r. w kasie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim lub
na konto tut. Urzędu w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim Nr konta
64878000070000023110000008.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
• w przypadku osób fizycznych dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
oferenta, a w przypadku reprezentowania innej osoby również pełnomocnictwo notarialne lub
potwierdzone przez notariusza,
• w przypadku osób prawnych-aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3
miesiące), pełnomocnictwa oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.

10. W umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości oraz w księdze wieczystej prowadzonej dla
nieruchomości zbywanej zostanie zastrzeżone na rzecz Gminy Aleksandrów Łódzki:
• prawo jej odkupu (art. 593 K.c) na okres 5lat, licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
• umowne prawo pierwokupu (art. 596 K.c.).

11.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca może nastąpić na zasadach określonych ustawą z dnia 24
marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej www.aleksandrowlodzki.pl, na BIP-ie tut. Urzędu, a ponadto na nieruchomości wyznaczonej do sprzedaży oraz w prasie
ogólnokrajowej i biuletynie informacyjnym 40 i cztery Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.
Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki
Przestrzennej, pokój 112, tel. 42/270 03 53, 42/270 03 54.
Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

BURMISTRZ ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SÓŁDZIELCZEGO- WŁASNOŚCIOWEGO
PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO
Położenie nieruchomości

KW
działki, na której posadowiony
jest budynek

Nr działki i
powierzchnia

Cena wywoławcza spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu

Wadium

Aleksandrów Łódzki
ul. Daszyńskiego 9 m 64, obręb A-1

LD1G/00077164/5

642
1,2562 ha

106.000,00 zł

21.200,00 zł

1. Lokal mieszkalny nr 64 położony jest na IV piętrze budynku wielolokalowego, wykonanym w technologii tradycyjnej, wybudowany w
roku 1973. Składa się z 1 pokoju, kuchni w amfiladzie, łazienki i przedpokoju o powierzchni użytkowej 27,00m², posiada balkon. Instalacje
– elektryczna, wod-kan., gazowa, c.o. miejskie, ciepła woda z termy gazowej, stolarka okienna PCV. Lokal mieści się w budynku
położonym przy ul. Daszyńskiego 9, na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz towarzyszącej jej
zabudowy handlowo-usługowej i ochrony zdrowia
Do lokalu przynależy komórka w piwnicy budynku. Dla przedmiotowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu założona jest
księga wieczysta LD1G/00064780/5.
Budynek znajduje się na działce gruntu nr 642 o powierzchni 1,2562ha-LD1G/00077164/5, którego współwłaścicielem jest Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Aleksandrowie Łódzkim i inne osoby fizyczne.
2. Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu podlega zwolnieniu od podatku VAT, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy
z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( t..j. Dz.U.2021.685 ze zm.)
3. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nie jest obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód
prawnych w rozporządzaniu nim.
4. Przetarg odbędzie się 16 listopada 2021r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim Plac Tadeusza
Kościuszki 2 (budynek B, I piętro-sala ślubów).
5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką lub przelewem do dnia
09 listopada 2021r. w kasie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzki lub na konto Urzędu nr 37878000070000023110000009. W
przypadku wpłaty przelewem, wadium musi wpłynąć na konto tut. Urzędu najpóźniej do dnia 09 listopada 2021r.
6. Ceną wywoławczą jest cena określona w powyższym ogłoszeniu.
7. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia
umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3
dni od dnia przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie Urzędu.
8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
•
w przypadku osób fizycznych dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oferenta, a w przypadku
reprezentowania innej osoby również pełnomocnictwo notarialne lub potwierdzone przez notariusza,
•
w przypadku osób prawnych-aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące), pełnomocnictwa
oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.
9. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić zaoferowaną cenę, pomniejszoną o wpłacone wadium najpóźniej w terminie do dnia
23 listopada 2021r. w kasie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim lub na konto tut. Urzędu w Banku Spółdzielczym w
Aleksandrowie Łódzkim Nr konta 64878000070000023110000008.
10.Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przez cudzoziemca może nastąpić na zasadach określonych ustawą
z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej www.aleksandrow-lodzki.pl, na BIP-ie tut.
Urzędu, a ponadto na nieruchomości wyznaczonej do sprzedaży oraz w prasie lokalnej i biuletynie informacyjnym 40 i cztery Urzędu
Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.
Szczegółowe informacje o przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, pokój 112, tel. 42/270 03 54, lub 42/270 03 53.
Ze stanem faktycznym lokalu można zapoznać się w trakcie jego oględzin tj. w terminie trwania ogłoszenia o przetargu .
Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.
Aleksandrów Łódzki, dnia 08 października 2021 r.

Aleksandrów Łódzki 30 września 2021r.
GG.671.1.2021.MM

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania w gminie Aleksandrów Łódzki tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz
rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (T.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 741; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 784 i poz. 922.) zawiadamiam o podjęciu w dniu 29 września 2021 r., przez Radę Miejską w
Aleksandrowie Łódzkim uchwały nr XLIII/314/21 w sprawie przystąpienia do przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki
sytuowania w gminie Aleksandrów Łódzki tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń, ich
gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Aleksandrów Łódzki, dnia 05 października 2021 roku

1
„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnień nikt nam nie odbierze,
zawsze będą z nami”

Koleżance
Ewie Kucner
członkini Zarządu Oddziału ZNP w Aleksandrowie Łódzkim
wyrazy szczerego współczucia i żalu z powodu śmierci
BRATA
składają Prezes Oddziału Iwona Kalina wraz z Koleżankami
i Kolegami ze Związku Nauczycielstwa Polskiego.

OGŁOSZENIA DROBNE
• Posiadam 32 m kw. mieszkania komunalnego,
które znajduje się na parterze, bez
centralnego ogrzewania. Mieszkanie
posiada łazienkę. Zamienię na mieszkanie
z centralnym ogrzewaniem. Tel. 604 899 538.

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

• Poszukuje pracownicę lub pracownika
produkcyjno-biurowych: Ruda Bugaj, tel. 600
138 702.

• Kupię stare zabawki i inne przedmioty z epoki
PRL, kontakt tel. 501 452 953.

• Wyroby z drewna (budy dla psów i kotów, wc
z drewna, ławki i inne) wykonuję.
Tel. 504 624 848.
• Mam doświadczenie w malowaniu mieszkań.
Wykonam pracę dokładnie, niedrogo. Kontakt:
575 651 451 Krzysztof.
• Sprzedam akordeon niemiecki 32 basy, cena
200 zł. Tel. 502 663 245.
• Mycie okien, sprzątanie, pranie dywanów.
Tel. 663 963 969.
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• Likwidacja całkowita mieszkań, domów,
strychów, komórek. Wywiozę wszystkie zbędne
graty. Tylko zadzwoń! Tel. 500 551 929.
• Kupię pamiątki z PRL-u, zabawki, antyki,
starocie i inne. Tel.519 691 609.
Bezpłatnie publikujemy
OGŁOSZENIA DROBNE —
tel. 42 27 00 343,
e-mail: redakcja@aleksandrow-lodzki.pl

OGŁOSZENIE
PZ Emerytów Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy
w Aleksandrowie Łódzkim przy ulicy Piotrkowskiej 4/6,
poszukuje osoby na stanowisko skarbnika.
Do zadań skarbnika należy prowadzenie, wspólnie
z przewodniczącym spraw finansowo-skarbowych:
• opracowywanie rocznych projektów preliminarzy
budżetowych oddziału,
• sprawozdania finansowe miesięczne, półroczne,
roczne,
• pobieranie składek członkowskich, systematyczne
analizowanie stanu wpłat, prowadzenie ewidencji,
• pobieranie zaliczek na imprezy kulturalno-oświatowe,
• operacje bankowe.
Wykształcenie minimum średnie oraz podstawowa znajomość obsługi komputera. Praca cztery razy w tygodniu po 4 godziny.
Kandydaci proszeni o kontakt
telefoniczny
na Przestrzennej
numer
Wydział
Geodezji i Gospodarki
Plac
Kościuszki 2
537 888 867 bądź osobisty w godzinach pracy biura.

95-070 Aleksandrów Łódzki
tel. 42 270 03 17, fax. 42 270 03 54
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sport
Historie, które
przydarzyły się
pasjonatowi sportu
z małego miasteczka
Michał Kiński

Często zastanawiam się o czym napisać w felietonie i co może
zainteresować kibica sportu. Dziś przypomnę Wam pewną historię z byłym piłkarzem reprezentacji. Moja praca magisterska
związana była z dziennikarstwem sportowym, a celem badawczym byli piłkarze i dziennikarze sportowi. Przeprowadziłem
wywiad z Sebastianem Milą, kiedy grał w ŁKS Łódź. Przypomnę
Wam pewien wątek z jego kariery.
Być może wielu kibiców pamięta bramkę z wolnego Sebastiana
Mili z Manchesterem City (1:1), jednak mało kto wie, że duży
wkład w gola miał Tomasz Wieszczycki. Okazało się, że pomógł
na tyle Mili, że kariera wówczas 21-letniego piłkarza nabrała
tempa.
W sezonie 2003/04 Groclin Grodzisk Wlkp. wyeliminował w Pucharze UEFA Manchester City, co było bezprecedensowym wydarzeniem w historii klubu i polskiej piłki. Wówczas w składzie
Groclinu występował zbliżający się do zakończenia kariery Tomasz Wieszczycki i rozpoczynający przygodę z piłką Sebastian
Mila.
W pierwszym meczu rozegranym w Manchesterze, Groclin zremisował 1:1. W 65 min. po faulu na Grzegorzu Rasiaku do piłki
doszło dwóch piłkarzy. Tomasz Wieszczycki odpowiedzialny za
stałe fragmenty gry i Sebastian Mila.
– To była pozycja Tomka. Powiedział do mnie, że jak on strzeli, to
w jego karierze nic się nie zmieni, bo niedługo kończy. A jak ja
strzelę gola, to zrobi się o mnie głośno i mam szansę na wielką
karierę – wspominał mi Sebastian Mila.
Reprezentant Anglii David Seaman bronił wówczas w Manchesterze. Nie miał szans przy golu, piłka poleciała w samo okienko.
– Bramka była niesamowitą chwilą i to było coś fantastycznego.
Dostałem wtedy ogromnego kopniaka, mobilizację do ciężkiej
pracy i dążenia do wyznaczonego celu. Stałem się lepszym piłkarzem. Gol bardzo mi pomógł, otworzył różnego rodzaju furtki
związane z reprezentacją, a później wyjazdem z kraju – wspominał Sebastian Mila podczas rozmowy, kiedy grał jeszcze w ŁKS.
Sebastian Mila również wspomina tego gola w swojej autobiografii. Polecam, bardzo fajna książka pokazująca, że w sporcie
nie ma tak łatwo, jak się wydaje. Bez względu na dyscyplinę
sportu zazwyczaj widzi się wielkich sportowców osiągających
swoje sukcesy, widzimy ich piękne życie. Nie każdy miał łatwą
drogę, niektórzy przeżyli niełatwe historie, by stać się wielkim. Każdy przeżywa problemy, niekiedy ma już dosyć sportu.
Jednak to temat na inny felieton. Wracając do Sebastiana Mili,
spotkaliśmy się nie tak dawno podczas jednego z meczów reprezentacji. Przypomniałem, że przeprowadziłem z nim jeden
z pierwszych moich wywiadów, z kimś, kto mógł być wówczas
dla mnie przykładem. Potwierdził, że ta historia i ten moment
zmienił moment w meczu i namieszał w karierze - oczywiście
w pozytywnym znaczeniu.
Na koniec przypomniała mi się jeszcze jedna historia. Ależ mi
na tym zależało, nawet nie wyobrażacie sobie. Byłem na meczu siatkówki w Aleksandrowie, postanowiłem, że zrobię relację
z tego widowiska. Jednak pokrzyżował mi plany wielki trener
Andrzej Niemczyk. Przyjechał na mecz. O relacji przestałem myśleć, w głowie miałem, by zrobić z nim wywiad. Nie posiadałem
dyktafonu. Wyszedłem szybko z meczu, by pożyczyć. Pojawiłem się w hali, mecz się zakończył, a ja przeprowadziłem swój
pierwszy w życiu wywiad z legendarnym szkoleniowcem. Pasja
do sportu również na lokalnym poziomie daje wiele uśmiechu…
Niech ten uśmiech towarzyszy Wam jak najdłużej, bo dobrze
wiecie, że z pozytywnymi emocjami żyje się znacznie lepiej…

14

STRONA

Czarny Koń 2 zwycięzcą Copa Aleksandrów Łódzki
W sobotę i niedzielę (25-26
września) na obiekcie MOSiR im.
Włodzimierza Smolarka odbyła
się VII edycja Turnieju Piłki Nożnej „Copa Aleksandrów Łódzki”
o Puchar Burmistrza Jacka Lipińskiego. Zwycięzcą został Czarny
Koń 2 Aleksandrów, który pokonał w finale po karnych AKS Joker
2 Aleksandrów.
To był turniej przyjaźni połączony z niezwykłym charyta- Mecz o 3. miejsce:
tywnym piknikiem „Psiakowo. OSP Bełdów – Bella Vita PabianiPomocna Dłoń”, który odbył się ce 3:3 (po karnych 2:4)
w sobotę na terenie obiektu. Finał Copa Aleksandrów:
Również w sobotę piłkarze ama- AKS Joker 2 Aleksandrów – Czartorzy rozegrali mecze grupowe ny Koń 2 Aleksandrów 1:1 (po
turnieju. Awans do niedzielnej karnych 4:5)
fazy pucharowej wywalczyły po Rafał Zaborowski – Najlepszy
cztery najlepsze zespoły grupy Zawodnik Drużyny – AKS Joker 2
Aleksandrów
A i B:
Wyniki grupowe Copa Aleksan- Łukasz Świętosławski – Najlepszy
Zawodnik Drużyny – OSP Bełdów
drów Łódzki 2021
Filip Wojtalski – Najlepszy ZaGrupa A 1. OSP Bełdów 10 pkt.
wodnik Drużyny – Czarny Koń 2
2. Bella Vita Pabianice 7 pkt.
Dominik Drąg – Najlepszy Zawod3. AKS Joker Aleksandrów 5 pkt.
nik Drużyny – Bella Vita Pabianice
4. Czarny Koń 2 3 pkt.
5. Wybrzeże Klatki Schodowej Tomasz Połoński – Najbardziej
Doświadczony Zawodnik Turnieju
1 pkt.
– Czarny Koń 2
Grupa B
Adam Zdziechowicz – Najlepszy
1. Kojoty Aleksandrów 12 pkt.
Zawodnik Turnieju – AKS Joker 2
2. AKS Joker 7 pkt.
Aleksandrów
3. Family Football 6 pkt.
4. Dream Team Aleksandrów Kacper Gałęcki – Najlepszy Bramkarz Turnieju – Czarny Koń 2
4 pkt.
Klasyfikacja turnieju:
5. M Bank Łódź 0 pkt.
1. Czarny Koń 2 Aleksandrów
Faza pucharowa:
2. AKS Joker 2 Aleksandrów
Ćwierćfinały:
AKS Joker 2 Aleksandrów – AKS 3. Bella Vita Pabianice
Joker Aleksandrów 2:2 (po kar- 4. OSP Bełdów
W ćwierćfinale zagrali: AKS Jonych 4:3)
Bella Vita Pabianice – Family Fo- ker Aleksandrów, Family Football
Aleksandrów, Dream Team Alekotball 4:1
OSP Bełdów – Dream Team Alek- sandrów i Kojoty Aleksandrów.
W turnieju wzięli również udział:
sandrów 5:1
Kojoty Aleksandrów – Czarny Koń Wybrzeże Klatki Schodowej Aleksandrów oraz M Bank Łódź.
2 0:3
Puchary, medale i nagrody
Półfinały:
AKS Joker 2 Aleksandrów – OSP wręczali: Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Aleksandrowie MałBełdów 2:1
Bella Vita Pabianice – Czarny Koń gorzata Grabarczyk, Dyrektor
MOSiR Arkadiusz Cichecki oraz
2 Aleksandrów 1:5

przedstawiciele
sponsorów:
Agnieszka Sadowska – Centrum
Ubezpieczeń, Zbigniew Stempień – restauracja Indian Burger
Aleksandrów oraz Wioletta Grajewska – stacja Circle K w Aleksandrowie.
Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Jacek Lipiński od zawsze
wspiera niezwykle cenną inicjatywę, jaką jest Copa Aleksandrów
Łódzki. Dzięki wsparciu aleksandrowskiego samorządu piłkarze
amatorzy mogą kilka razy w roku
czynnie brać udział w różnych
akcjach charytatywnych. Wynik
w tym turnieju nie jest najważniejszy, celem przede wszystkim
jest promowanie zdrowego stylu
życia i dobra zabawa. Podziękowania dla sponsorów, którzy
czynnie biorą udział w różnych
akcjach charytatywnych, przeprowadzanych na terenie Gminy.
Sponsorzy turnieju: Gmina Aleksandrów Łódzki, MOSiR
im. Włodzimierza Smolarka
w Aleksandrowie, Indian Burger Aleksandrów Łódzki, Circle
K Aleksandrów Łódzki, Centrum
Ubezpieczeń Agnieszka Sadowska Aleksandrów Łódzki, Expanse
Plus – Fotowoltaika Aleksandrów
Łódzki, Firma Storm Media z Rąbienia, Firma Tomadex z Aleksandrowa Łódzkiego, Kawowa
Fabryka z Łodzi.
Patronat medialny objęła
Telewizja Aleksandrów Łódzki,
gazeta „40 i cztery” oraz www.
aleksandrow-lodzki.pl. (Kiniu)

Izabella Pietrusińska z Antoniewa ze srebrnym
medalem na JBL Super League Triathlon Poznań
Triathloniści i triathlonistki między innymi
z Antoniewa koło Aleksandrowa Łódzkiego stanęli
na stracie 1/4 dystansu Ironmana, który odbywał
się w ramach JBL Super League Triathlon na poznańskiej Malcie. W kategorii K50-59 drugie miejsce zajęła Izabella Pietrusińska z Antoniewa.
JBL Super League Triathlon Poznań to druga
w tym roku impreza z cyklu CIECH Tri Tour. Po
słonecznych zawodach w pierwszy weekend
września w Sierakowie, w Poznaniu zawodników
i zawodniczki zaskoczył deszcz, mgła, ale nie
temperatura wody, która mimo niepogody wynosiła 18 st. C.
Na starcie pływackim stawiło się kilkuset miłośników i miłośniczek triathlonu. Wśród nich
Izabella Pietrusińska, której warunki atmosfe-

ryczne nie przeszkodziły w zdobyciu drugiego
miejsca w kategorii K50-59.
Dzisiejszy start na dystansie 1/4 Ironamana składał się z przepłynięcia 950 m, dystansu
rowerowego o długości 45 km oraz biegu na
11,5 km. Trasa pływacka odbywa się w poznańskim jeziorze Malta, a kolejne etapy zwodów,
jazda na rowerze i bieg, wzdłuż jeziora i następnie w kierunku podpoznańskiego Swarzędza.
Trasa ewidentnie przypadła do gustu zawodniczce z Antoniewa, który okazała się jedną
z najlepszych „kobiet z żelaza” stając na podium.
Nagrodę otrzymała z rąk zastępcy prezydenta
Poznania Jędrzeja Solarskiego, kierownika wydziału sportu Urzędu Miasta Poznania Dariusza
Łapawy oraz Profesora Jacka Kruczyńskiego.
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sport
Sokół powoli zaczyna zamykać tabelę
Nadal nie ma dobrych informacji z trzecioligowego Sokoła
Aleksandrów Łódzki. Drużyna
przegrywa mecz za meczem, co
spowodowało, że za chwilę będzie zamykać tabelę. Następne
spotkanie 13 października u siebie z KS Kutno.
Tak słabego rozpoczęcia sezonu
w wykonaniu Sokoła Aleksandrów
już dawno nie widzieliśmy. Drużyna trenera Damiana Gamusa po 11.
rozegranych kolejkach jest na 18.
miejscu w tabeli, zajmując przedostatnią pozycję. Ma 1 zwycięstwo,
4 remisy i 6 porażek. Mało tego,
nie widać nadziei na lepszą grę.
Szkoleniowiec Sokoła w klubowej
telewizji starał się wytłumaczyć
słabą postawę drużyny.
- Nie jesteśmy na miejscu, na
którym planowaliśmy być w połowie pierwszej rundy rozgrywek.
Mamy wiele kadrowych problemów. Trzej podstawowi piłkarze
zostali wyłączeni z gry do końca
roku. Moim zdaniem wpływ na złe
wyniki mają również osłabienia,
jakich doznaliśmy przed sezo-

nem. Wydawało się, że jesteśmy
w stanie uzupełnić straty i na ten
moment tego się nie udało zrobić. Nowi zawodnicy jeszcze nie
zaczęli spełniać moich oczekiwań.
Liczę, że to się w najbliższym czasie zmieni – tłumaczy Damian Gamus, trener Sokoła Aleksandrów.
Nie da się ukryć, że Sokół znalazł się w tragicznej sytuacji, która może doprowadzić do degradacji, natomiast pozostało jeszcze
dużo meczów, by odwrócić losy.
Szkoleniowiec uważa, że duża
presja ciąży nad jego zespołem.
- W tym momencie największa
presja jest wywierana na moich
zawodnikach. Pracujemy również
nad tym podczas prowadzonych
zajęć. Biorę pełną odpowiedzialność za wyniki. Władze naszego
klubu bardzo dużo nam pomagają. Czujemy wsparcie i ogromną
motywację. Staram się również
odbudować drużynę psychicznie,
oni też nie liczyli się z takimi problemami – dodał Damian Gamus.
Dyrektor sportowy klubu również nie kryje rozczarowania wy-

nikami pierwszej drużyny. Zaznaczył, że piłkarze będą rozliczeni
ze swojej postawy.
- Wszyscy jesteśmy rozczarowani z ostatnich wyników. Zdajemy
sobie sprawę z faktu, że mamy
trudny terminarz oraz przede
wszystkim kontuzje kluczowych
zawodników i to bardzo osłabiło
naszą jakość. Z drugiej strony naszą główną siłą miał być „charakter”, ale zdecydowanie niektórym
zawodnikom jego brakuje. Prawda jest taka, że czujemy zawód
z ich postawy. Letnia przebudowa zespołu była bardzo trudna,
bo przede wszystkim musieliśmy
wyprostować wszystkie zaległości. Obecnie, przede wszystkim,
dzięki prezesowi Dariuszowi Szulcowi, jesteśmy stabilni finansowo.
Rynek bardzo podbiły niektóre
zespoły. W zimę będziemy musieli zrobić wzmocnienia i na pewno
pożegnać się z tymi, którzy zawiedli. Oczywiście zdajemy sobie
sprawę z niezadowolenia, bo my
wszyscy mamy podobne odczucia. Niekiedy czytamy komen-

Siatkarki Libero rozpoczęły walkę w I lidze
Siatkarki Libero VIP Biesiadowo
Aleksandrów rozpoczęły pierwszoligowy sezon od wyjazdowej
porażki z AZS AWF Warszawa 0:3.
9 października drużyna trenera
Macieja Tietiańca zagra na wyjeździe z PWSZ Tarnów w ramach 3.
kolejki. Drugie ligowe spotkanie
u siebie z SMS PZPS I Szczyrk zostało przełożone na 20 października. Cztery dni wcześniej aleksandrowianki zadebiutują na własnym
boisku z Płomieniem Sosnowiec.
- 26 września rozegraliśmy
swój pierwszy mecz z AZS AWF
Warszawa. Nie ułożył się po
naszej myśli. Pamiętajmy jednak, że to był debiut w I lidze
dla wielu nowych zawodniczek –

podkreśla Maciej Tietianiec, trener Libero Aleksandrów.
Przypomnijmy, że klub otrzymał prawo gry w I lidze, dzięki
PZPS, który zaproponował na
ostatnią chwilę miejsce w tej klasie rozgrywkowej. Władze klubu
postanowiły wykorzystać ten fakt
i dokonać kilku wzmocnień.
- Mieliśmy bardzo trudne zadanie i muszę przyznać, że my
jeszcze rozglądamy się za dwiema
zawodniczkami. W tym momencie nasza kadra drużyny liczy 12
siatkarek. Wszelkie składy ligowe zazwyczaj kończy się układać
z początkiem maja i już właściwie
wszystko wiadomo, kto i gdzie
będzie grać w przyszłym sezonie.

U nas propozycja na grę w I lidze zapadła dość późno. Pozostał
skład budowany na II ligę. Szukaliśmy na szybko kilku zawodniczek,
które uzupełniły naszą drużynę.
Nie da się ukryć, że to nadal jest
trudnym wyzwaniem – zaznacza
Maciej Tietianiec.
Libero Aleksandrów przygotowuje się do kolejnego ligowego
spotkania. 9 października zagra
na wyjeździe z PWSZ Tarnów.
Następnie 16 października zadebiutuje przed własną publicznością z Płomieniem Sosnowiec,
a cztery dni później zagra ponownie w Szkole Podstawowej
nr 4 w Aleksandrowie z SMS PZPS
I Szczyrk. (Kiniu)

Od lewej górny rząd: Maciej Tietianiec (I Trener), Magdalena Wojtkiewicz, Julia Gliwa, Dominika Kołodziejczyk,
Oliwia Laszczyk, Klaudia Gajewska, Izabela Wasiak (kapitan), Przemek Kruś (statystyk), Krystian Kaczmarski (II Trener/ Trener Przygotowania Fizycznego). Od lewej dolny rząd: Marta Mastalska, Magdalena Woźniczka, Alicja Leśniak,
Aleksandra Smeja, Klaudia Ruśkiewicz, Maja Daleszczyk.
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tarze osób spoza klubu. Śmiało
można z nami porozmawiać, ale
nie mamy zamiaru komentować
negatywnych opinii wynikających
z niewiedzy – zaznaczył Michał Bistuła, dyrektor sportowy klubu.
Przed Sokołem Aleksandrów
kolejne ligowe kolejki. Po porażce w Warszawie z Ursusem 1:2,
przyszła pora na ponad dziesięciodniowy rozłam z ligą, wynikający
z pauzowania w 12. kolejce. To

czas dla trenera i drużyny czas na
wyciągnięcie pewnych konsekwencji. III ligę w Aleksandrowie mamy
od 2007 roku i w ciągu 14 lat nie
graliśmy nigdy na niższym poziomie rozgrywkowym. Już 13 października kolejny mecz z KS Kutno.
Czy zobaczymy nieco odmieniony
Sokół? Miejmy nadzieję, że tak.
Nie wyobrażamy sobie, że aleksandrowianie w 2022 roku rozpoczną
sezon w IV lidze. (Kiniu)

Nowy rekord Polski
Podczas Mistrzostw Polski do lat
16 w Lekkiej Atletyce w Karpaczu,
MKS Aleksandrów zdobył dwa medale. Kacper Uliński wrócił ze złotem
w biegu na 1000 m z przeszkodami
oraz rekordem Polski z wynikiem
2:41:38 min. Mikołaj Gajda zdobył
srebro w rzucie dyskiem.
- Było ciężko, ale śmiało mogę
przyznać, że to był bardzo udany
start. Zrealizowałem wszystkie założenia. Zdobyłem złoto i poprawiłem
rekord Polski – powiedział Kacper
Uliński, zawodnik MKS Aleksandrów.
Złoty medal Kacpra to również historyczne wydarzenie dla Sportowej
Szkoły Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie.
- 40 lat temu nasz zawodnik w biegu z przeszkodami zdobył mistrzostwo Polski. Proszę tylko zauważyć,
jak długo musieliśmy czekać na kolejny medal. Bardzo trudno jest się
dochować zawodnika, który ma talent, chce spełniać marzenia i ma do
tego sportu odpowiednie warunki –
zaznaczył Kazimierz Tomczyk, trener
Kacpra. - Mój zawodnik mógł startować również w innych konkurencjach, wywalczył do nich minimum.
To czwarty tegoroczny wieloboista
w Polsce. Wybraliśmy bieg z przeszkodami, ponieważ Kacper jest na
tyle sprawny, że ten bieg nie stanowi
dla niego problemu – zauważył Kazimierz Tomczyk.
Zawodnik i trener opracowali
taktykę. Trzy tygodnie wcześniej na
innych zawodach zdecydowali się
na ustanowienie rekordu życiowego.
Osiągnęli cel.
- Strategia na mistrzostwa Polski
była jedna. Biegniemy mocnym tempem. W sposób mistrzowski wywalczył złoty medal i nowy rekord Polski
– dodał szkoleniowiec.

Tegoroczny złoty medalista mistrzostw Polski zdaje sobie sprawę,
że sukces może osiągnąć jedynie poprzez ciężką sprawę.
- Bardzo mocno pracowałem na
treningach i zawodach. Włożyliśmy
również wysiłek w pracę mentalną,
by nie stresować się przed startem.
Muszę przyznać, że było ciężko, ale
cieszę się z osiągniętych wyników –
podkreśla Kacper Uliński.
Srebrny medal podczas mistrzostw Polski zdobył Mikołaj Gajda
w rzucie dyskiem z najlepszym swoim wynikiem na odległość 58 metrów
i 28 cm.
- W mojej konkurencji był wysoki
poziom. Było bardzo ciężko, ale udało się zrealizować wszystkie plany.
Brałem też udział w pchnięciu kulą
i zająłem czwarte miejsce z wynikiem 14.58 m. Zabrakło pół metra
do podium. Uważam, że to był i tak
udany konkurs – opowiada Mikołaj
Gajda, zawodnik MKS Aleksandrów.
Trenerem Mikołaja jest Artur Belter, który nie ukrywa, że jest zadowolony ze swojego zawodnika
- Okres przygotowawczy przepracowaliśmy bardzo dobrze. Mikołajowi przytrafiła się kontuzja, która na
szczęście nie zablokowała przygotowań. Podczas startu mój zawodnik
bardzo dobrze wszedł w konkurs.
Pokazał charakter. Był moment, że
spadaliśmy z podium, natomiast
końcówka konkursu była wzorowa.
Wicemistrzostwo Polski uważam za
duży sukces Mikołaja i mojej skromnej osoby – powiedział Artur Belter,
trener MKS Aleksandrów.
Świetnie zaprezentowali się również inni zawodnicy „Sportowej Trójki”, padło wiele rekordów życiowych.
Sezon dobiegł końca, teraz czas na
zasłużony odpoczynek. (Kiniu)
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