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opinie
Dni Godności w ogrodzie

Gdzie te 15 procent
panie premierze?

Zaczęły się wakacje, dla wielu Polaków
czas podróży. W tym roku wyjazdy nad
polskie morze czy pod szczyty Tatr mogą
być ekstremalnym przeżyciem. I to bynajmniej nie z powodu nadmiaru wrażeń, ale
raczej z powodu cen. Takiej drożyzny, jak
panuje w kurortach i turystycznych miejscówkach nie widzieliśmy od lat. Co jakiś
czas przez media przebijają się tzw. paragony grozy, a na nich ponad 120 złotych za
smażoną rybkę w Mielnie, 250 złotych za
obiadek dla dwóch osób w Ustce, 16 złotych
za jagodziankę czy 20 złotych za wstęp do
toalety.
Ludzie nie są głupi i liczyć potrafią,
przynajmniej na tyle, żeby porównać ceny
z ubiegłych wakacji i z tych. To nie jest
wzrost o 15 procent, czyli o oficjalnie ogłaszaną inflację, ale o 100 a nawet więcej.
To jest po prostu skok na kasę wszystkich
tych, których stać jeszcze na wyjazd gdziekolwiek, bo rzesza pozostających w domu
też w te wakacje poszerzyła się znacząco.
Jeśli do tego dodać benzynę droższą
niemal dwukrotnie niż rok temu i ceny
noclegów także pomnożone przez dwa —
rysuje nam się prawdziwy obraz sytuacji
w Polsce. Nie dość, że wszystko drożeje na
potęgę, to jeszcze rząd nas kłamie, że inflacja sięga ledwie 15 procent.
Ale do tego powinniśmy się przyzwyczaić. Były tłuste lata rozdawnictwa,
teraz będą chude lata ściągania pieniędzy przez rozdających. Skończyły się
igrzyska, a zaraz skończy się chleb. Zima
może być w tym roku wyjątkowo chłodna
i głodna. I nie wystarczą zapewnienia
premiera Pinokia o tym, że za wszystko
co złe odpowiada Tusk oraz Putin. Ludzie
nie są głupi i w te bajki coraz mniej wierzą. Rośnie niezadowolenie z PiS-owskich
rządów i to chyba jedyna dobra strona
szalejącej drożyzny. Wybory akurat
w sam raz niedługo... Apis

Hannie Bedzie
Naczelnik Wydziału Edukacji,
Kultury i Sportu
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci
MAMY
składa Burmistrz Jacek Lipiński
ze współpracownikami

200 gości, głównie uczestników Środowiskowych Domów
Samopomocy z województwa
łódzkiego wzięło udział w Dniu
Godności osób z niepełnosprawności intelektualną. Tradycyjnie
spotkanie odbyło się w ogrodach
aleksandrowskiego ośrodka Polskiego Stowarzyszenia na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. 1 Maja. Do
Aleksandrowa przyjechały zaprzyjaźnione ŚDS-y z Pabianic,
Zgierza, Ozorkowa i… Żychlina.
— Trzy lata przerwy spowodowanej pandemią, ale już wracamy i bardzo się z tego cieszymy
— mówi Rafał Iwański terapeuta
w ŚDS. — Takie spotkanie wiele
dla naszych podopiecznych znaczy. Przede wszystkim chodzi
nam o to, by uczestnicy czuli się
godnie, nie mamy tu różnic, każdy jest równy, każdy się bawi,
a integracja jest tu najważniejsza.
W tegoroczne Dni Godności
wpisany został taniec, bo odbywały się pod hasłem „Tańcz
z nami”. W programie znalazły
się warsztaty zumby, pokazy taneczne i zajęcia fintess z jogi.
Pogoda dopisała, więc Dni Godności w Środowiskowym Domy
Samopomocy trwały do późnych
godzin popołudniowych. (kbs)

Tu sprawdzisz jakość powietrza
Aleksandrowska walka o czyste powietrze trwa od lat. To nie
tylko miliony złotych przeznaczane każdego roku na finansowe
wsparcie mieszkańców, chcących
wymienić stary piec na ekologiczne źródło ciepła. To również
EKOedukacja i informowanie,
jaki wpływ na to czym oddychamy, ma to, co wrzucamy do pieca.
Jakość powietrza, dzięki czujnikom rozmieszczonym w 19 lokalizacjach na terenie miasta i gminy,
od dawna można już sprawdzać
m.in. na oficjalnej stronie urzędu. Od 5 lipca można to zobaczyć
także dzięki specjalnej tablicy,
którą zainstalowano przy nowym
skwerku na placu Kościuszki.
— Tablica została zakupiona
z naszych środków, ale pieniądze
zwróci nam WFOŚiGW w Łodzi,
w ramach porozumienia jakie z tą
instytucją nawiązał Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim —
mówi Anna Michajłow z Wydziału
Ochrony Środowiska. — Tablica
pokazuje nam warunki atmosferyczne na ternie gminy, w tym wilgotność powietrza i temperaturę.

Najważniejsze informacje, jakie
można na niej odnaleźć, dotyczą
jednak jakości powietrza.
Przechodząc koło urzędu, wystarczy spojrzeć na tablicę, by
sprawdzić poziom pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5. Gdy
dopuszczalne normy będą przekroczone, komunikat będzie wyświetlać się na czerwono. To znak,
że lepiej ograniczyć aktywność na
zewnątrz. Tablica odlicza też dni,
do czasu konieczności zlikwidowania „kopciuchów”, wyznaczo-

nego w ramach wciąż obowiązującej tzw. uchwały antysmogowej
dla województwa łódzkiego.
Warto pamiętać, zwłaszcza
w sezonie grzewczym, że aktualny stan jakości powietrza — dla
poszczególnych punktów miasta i wsi z terenu gminy, można
sprawdzać na stronie aleksandrow-lodzki.pl. Ostrzeżenia o przekroczonych normach publikowane są również na facebookowym
profilu EKOmiasto Aleksandrów
Łódzki. (jc)
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lider edukacji

Aleksandrów
Liderem Edukacji
Po raz 11 przedstawiciele Aleksandrowa Łódzkiego
odbierali certyfikaty i wyróżnienia, po raz 11
ogólnopolski konkurs Lider Edukacji potwierdził,
że oświata w naszej gminie stoi na wysokim
poziomie. Tytuł Lidera przyznawany jest bowiem
tylko tym samorządom, które wykazały się
ponadprzeciętnymi działaniami w zakresie polityki
oświatowej i innowacyjnym zarządzaniem edukacją.
Tegoroczna gala finałowa
konkursu odbyła się 27 czerwca w Filharmonii Kaszubskiej
w Wejherowie. Wzięło w niej
udział blisko stu prezydentów
miast, burmistrzów, wójtów,
starostów powiatów, pracowników urzędów miast, dyrektorów szkół. Aleksandrów
łódzki odebrał aż trzy nagrody: certyfikat potwierdzający tytuł Lidera, wyróżnienie
nadzwyczajne i tytuł Lidera
bezpieczeństwa w oświacie
oraz medal XI edycji konkursu dla burmistrza Jacka Lipińskiego.
— Inwestowanie w dzieci
i młodzież jest najważniejsze
— mówi Iwona Dąbek, sekretarz miasta, która odbierała
w Wejherowie wszystkie wyróżnienia. — Możemy mówić
o zrównoważonym rozwoju,
jednak edukacja jest tym, co
będzie procentowało nam
zawsze. Dlatego jakość nauczania, jakość wyposażenia,
inwestowanie w oświatę przynoszą takie efekty.
Przez 11 lat trwania Programu „Samorządowy Lider
Edukacji” Gmina Aleksan-

drów uzyskała wszystko, co
było możliwe. Poza tytułem
„Samorządowy Lider Edukacji” otrzymaliśmy Nagrodę
nadzwyczajną „Primus” dla
jednostki samorządu terytorialnego, tytuł „Samorządowy
Lider Edukacji”, wyróżnienie
specjalne „Mecenas Wiedzy”,
które otrzymał Jacek Lipiński, Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego; wyróżnienia
Specjalne, tytuł Lider Jakości
Kształcenia, Lider Bezpieczeństwa w Oświacie, Lider
Edukacji Praktycznej i Menedżer Sukcesu w Oświacie. Był
też Anioł Edukacji, Edukacyjna doskonałość i Samorządowiec 30-lecia. Tegoroczne
certyfikaty, nagrody i wyróżnienia są tylko potwierdzeniem, że edukacja i szeroko pojęta oświata w gminie
Aleksandrów Ł. traktowane
są priorytetowo.
— Lider Edukacji to dzisiaj
jest taka jednostka samorządu, która swój rozwój nakierowuje na edukację. To ten,
który myśli już o pokoleniu
następnym, które za kilka lat
będzie szło do szkół i przed-
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szkoli — mówi profesor Dariusz Rot przewodniczący
kapituły konkursowej. — Lider odnalazł się w trudnym
okresie pandemicznym, znakomicie potrafił się odnaleźć
w tragicznym momencie wojny na Ukrainie, kiedy do polskich gmin docierały ogromne rzesze uchodźców. W tym
dzieci i młodzieży, bo one
również uczestniczą w Polskim systemie edukacji. Lider
to ci wszyscy włodarze, którzy znakomicie potrafią programować oświatę, potrafią
współpracować z otoczeniem
społeczno-gospodarczym
i potrafią wymyślać odpowiedzi na takie wyzwania, które
będzie niosło społeczeństwo,

gospodarka i świat za najbliższe 10, 20 i 50 lat. Ich wszystkich możemy nazwać samorządowymi liderami.
Dziś edukacja na najwyższym poziomie wymaga
permanentnych
inwestycji
i ogromnych nakładów finansowych. Wciąż poszukujemy nowych technologii
w nauczaniu i wprowadzamy
je, tworzymy kolejne pracownie multimedialne i językowe, rozbudowujemy szkoły,
przedszkola i tworzymy nowe
miejsca w żłobkach. Duży
nacisk kładziemy na rozwój
talentów i zainteresowań
uczniów i za nietuzinkowe
osiągnięcia przyznajemy nagrody i stypendia.

„Samorządowy Lider Edukacji” to ogólnopolski konkurs dla gmin, powiatów
i samorządnych województw,
który odbywa się cyklicznie
od 2011 roku. Konkurs ma
charakter certyﬁkacji, której dokonują przedstawiciele świata nauki, a jego misją
jest promowanie gmin i powiatów, mających dokonania
w dziedzinie oświaty i jakość
tych dokonań. Aleksandrowska oświata od lat jest bardzo
wysoko oceniania w konkursie i nie po raz pierwszy
zdobywamy ten tytuł. A jest
ten to jeden z najbardziej prestiżowych i wartościowych
projektów certyﬁkacyjnych
w Polsce. (kbs)
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aktualności
Dwujęzyczne przedszkola ponownie od września

Rosną nam kolejni mali poligloci
Aleksandrowski samorząd, jako pierwszy w Polsce
z początkiem listopada 2021 roku postanowił
przystąpić do Międzynarodowego Programu
Powszechnej Dwujęzyczności we wszystkich
swoich placówkach przedszkolnych. To program,
który umożliwia codzienny kontakt z językiem
angielskim. Program zafunkcjonował świetnie, stąd
decyzja o jego kontynuacji.
W roku szkolnym 2021/22
w projekcie wzięły udział najmłodsze dzieci, czyli grupy
3- i 4-latków. Projektem objęte zostały wszystkie gminne
przedszkola, które stały się
placówkami dwujęzycznymi.
Przez rok każdego dnia maluchy miały kontakt z językiem
angielskim.
— Pilotażowy program, do
którego przystąpiliśmy przyjął się z zachwytem zarówno
nauczycieli, dyrektorów jak
i samych rodziców. Przez cały
rok w najmłodszych grupach
panie realizowały zakres projektu. Stąd nie tylko decyzja
o kontynuowaniu, ale i rozszerzeniu — mówi Hanna Beda
naczelnik Wydziału Edukacji.
Dwujęzyczność to nic innego jak ciągły kontakt z językiem obcym. Dziecko przekraczając próg przedszkola
słyszało polecenia w języku
angielskim. Do tego bajki,
piosenki, wierszyki wszystko,
by codziennie osłuchiwać się
i poznawać nowe słówka.
— Standardowa nauka zakłada zazwyczaj dwie godziny
tygodniowo nauki języka obcego. Od prawie roku dzieci
z aleksandrowskich placówek
styczność z językiem obcym
miały każdego dnia. Po angielsku wydawane były po-

lecenia typu: „zróbmy koło”,
„posprzątajmy zabawki” czy
„czas na rysowanie” — mówi
nauczyciel
wychowania
przedszkolnego Marcela Kozera. — Program, do którego przystąpiliśmy napisany
jest tak, że każdy nauczyciel
świetnie sobie poradzi, zatem
nie powinni się obawiać nauczyciele, którzy angielskiego
nie znają — dodaje.
— To wielka różnica pomiędzy nauczaniem języka
a wychowywaniem w dwujęzyczności. My staramy się
nie dopuścić do tego, by ten
język stał się obcy. Angielski
towarzyszyć ma nieustająco

podczas przebywania dziecka
w przedszkolu czy żłobku —
mówi Mateusz Kaliński regionalny koordynator projektu.
Moda na dwujęzyczne
przedszkola jest od dawna —
z tym, że głównie to oferta placówek niepublicznych. Spore
pieniądze muszą płacić rodzi-

ce, by podczas kilkugodzinnego pobytu malucha w żłobku
czy przedszkolu panie używały
wyłącznie języka angielskiego.
W publicznych placówkach
angielski jest w ofercie zająć
dodatkowych, w naszych już
dawno to się zmieniło.
— Język angielski wpro-

wadzamy naturalnie. W poniedziałek oglądamy bajkę
i poznajemy nowe słówka, we
wtorek śpiewamy piosenki,
w środę rozwiązujemy karty
pracy w czwartek są przewidziane gry i zabawy. Piątek
to podsumowanie tygodnia
i utrwalenie poznanych dotychczas słówek i zwrotów
— wylicza nauczyciel Monika
Łukowska. Dzieci przyswajają wszystko w ekspresowym
tempie.
Aleksandrów Łódzki to
jedyny samorząd w kraju,
który dwujęzyczność wprowadził do wszystkich swoich
przedszkoli jak i szkół z oddziałami
przedszkolnymi.
Program finansowany jest
oczywiście z budżetu gminy.
Rodzice jednorazowo muszą
jedynie zakupić ćwiczenia.
Trzymamy kciuki za naszych
małych poliglotów, a o postępach będziemy co jakiś
czas informować. (ak)

Tragedia na drodze
Tragiczny wypadek w Jastrzębiu Górnym. Samochód osobowy uderzył w drzewo, po czym rozpadł się na kilka części. Kierowca nie żyje.
Do zdarzenia doszło przed południem w poniedziałek, 4 lipca. Z relacji strażaków oraz świadków
wypadku wynika, że pojazd poruszał się z nadmierną prędkością. Po manewrze wyprzedzania, 44-letni kierowca stracił panowanie nad kierownicą, zjechał na pobocze i z ogromną siłą uderzył w drzewo.
— Na miejsce wypadku wyruszyło 6 zastępów
straży pożarnej, w tym ochotnicy z terenu Aleksandrowa Łódzkiego — mówi mł. bryg. Michał Mirowski, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej PSP
w Zgierzu. — Nasze zadania ograniczyły się do zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz przeszukaniu
pola kukurydzy, również z wykorzystaniem specjalistycznego drona.
Okoliczności wypadku wyjaśnia Policja pod nadzorem prokuratury. (jc)
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Kierowcy się cieszą, radny przegrywa w sądzie.

Można już jeździć S14!
Pierwszy odcinek drogi ekspresowej S14 jest już dostępny dla kierowców. Aleksandrowianie w pełni odczują dobrodziejstwo nowej
trasy dopiero po planowanym na
wiosnę przyszłego roku ukończeniu drugiego odcinka, ale już dziś
znacznie poprawia się komfort
każdego, kto podróżuje pomiędzy
Aleksandrowem Łódzkim, Konstantynowem Łódzkim, Pabianicami lub jedzie dalej, do trasy S8.
Co ważne, wbrew zapowiedziom
jednego z radnych, do dyspozycji
mamy węzeł Aleksandrów Łódzki.
Pierwszy odcinek zachodniej obwodnicy Łodzi ma 12 kilometrów i łączy
węzeł Lublinek ze wspomnianym już
węzłem Aleksandrów Łódzki. Budowa
pochłonęła 630 milionów złotych, a wykonawcą prac było konsorcjum firm
Strabag i Budimex. Póki co, ruch na nowej trasie jest niewielki, ale nowa droga
to również nowe wyzwania dla służb.
Na straży
Duże prędkości, brawura, brak należytej ostrożności. Wypadki na autostradach i trasach szybkiego ruchu mają
różne przyczyny. Skutki takich zdarzeń najczęściej są poważne — strażacy
z Aleksandrowa Łódzkiego czy Rąbienia
są na nie przygotowani.
— Jesteśmy sprzętowo i pod kątem
przeszkolenia przygotowani do podjęcia
każdej akcji na tej trasie — mówi Piotr
Makowski, prezes OSP Aleksandrów. —
Nasza jednostka jako jedna z niewielu
uczestniczy w międzynarodowych ćwiczeniach z zakresu ratownictwa drogo-

wego. To jest pierwsza tego typu droga
w naszym regionie, do której mamy bezpośredni dostęp i będziemy prowadzić
tam działania. Stąd nasza wizyta na terenie drogi, gdy nie była ona jeszcze oddana do użytku. Sprawdzaliśmy, w jaki
sposób rozmontować bariery energochłonne, gdzie są hydranty, jak dojechać
do konkretnych punktów.
Gotowi do prowadzenia działań ratowniczych są również ochotnicy z Rąbienia.
— Mamy dwa specjalistyczne wozy
gotowe do wyjazdu — informuje Sławomir Sokólski. — Również byliśmy na
trasie jeszcze przed jej otwarciem, razem
z kierownikiem budowy poznawaliśmy
jej wszelkie tajniki.
Kłamstwo i kara
Węzeł Aleksandrów Łódzki to ogromna wygodna dla mieszkańców miasta.
To tu, bez konieczności pokonywania
kolejnych kilometrów, zjeżamy i wjeżdżamy na trasę S14. Jego losy początkowo nie były pewne, co stało się paliwem
do politycznej walki dla jednego z aleksandrowskich radnych, a zarazem redaktora naczelnego jednego z lokalnych
portali. Radny słynie z niechęci do władz
Aleksandrowa, dzięki czemu niewielkie
miasto w centrum Polski wolne jest od
„winy Tuska”. Tu wszystkiemu winny
jest burmistrz, Jacek Lipiński. Zdaniem
radnego Rudy-Rożniakowskiego, miał
on również ponosić winę za rzekomy
brak węzła Aleksandrów. Tak, tego węzła, którym dziś wjeżdżamy na drogę S14
na wysokości hotelu Jan Sander. Sprawa
trafiła do sądu, który — na kilka miesięcy

przed oddaniem trasy — wydał wyrok.
Przewodniczący składu sędziowskiego
nie miał wątpliwości: Adam Ruda-Rożniakowski minął się z prawdą. Został
więc zobowiązany przez sąd, między innymi, do opublikowania na swoim portalu sprostowania o treści:
„W materiale prasowym autorstwa
Adama Rudy-Rożniakowskiego, który
ukazał się w dniu 29 sierpnia 2019 roku
na portalu aleksandrówonline.pl pt.
Burmistrz Jacek Lipiński Droga szybkiego ruchu S14 i katastrofa z opóźnionym
efektem. Pojawiła się nieprawdziwa informacja o tym, iż burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Pan Jacek Lipiński
poprzez swoje polityczne wystąpienia
doprowadził do sytuacji, w której z politycznego względu Gmina została ukara-

na brakiem dojazdu do węzła drogowego
Teofilów”.
Sąd zobowiązał radnego również do
zwrotu kosztów postępowania, nadając
jednocześnie wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności. Radny zlekceważył orzeczenie sądu.
Oby do wiosny
Po zakończeniu całej inwestycji aleksandrowianie szybko i komfortowo będą
mogli podróżować drogą S14 zarówno
w stronę węzła Róża (do drogi S8), jak
i węzła Emilia (do autostrady A2). Wystarczy trochę poczekać, bo prace na
drugim odcinku zachodniej obwodnicy
Łodzi są już mocno zaawansowane. Drugi, 16-kilometrowy odcinek, ma być gotowy wiosną przyszłego roku.
Jacek Czekalski

Rusza remont ulicy Aleksandrowskiej
W najbliższy poniedziałek — 11 lipca rozpocznie się
kompleksowy remont ul.
Aleksandrowskiej w Łodzi.
Prace obejmą odcinek od ul.
Szczecińskiej do granicy Łodzi i Aleksandrowa. W trakcie trwania remontu ruch po
ul. Aleksandrowskiej będzie
się odbywał w jednym kierunku — od Aleksandrowa
do Łodzi. Dla samochodów
jadących z Łodzi do Aleksandrowa wyznaczony zostanie
objazd przez ul. Szczecińską
oraz Antoniew i Rąbień do ul.
Konstantynowskiej w Aleksandrowie.
Zmienią się również trasy komunikacji miejskiej. Do
Aleksandrowa objazdem przez
Antoniew i Rąbień, a bez zmian
z powrotem, czyli ul. Aleksandrowską do Łodzi pojadą linie
autobusowe 78 i N1. Ponadto
linia 78 zostanie skrócona do
dworca Łódź Żabieniec, a to
— jak informuje Urząd Miasta
Łodzi — ze względu na czasochłonny objazd i brak dostęp-

ności dodatkowego taboru.
Linia 84A na czas trwania remontu zostanie zawieszona,
natomiast linia 84B kursować
będzie trasą okrężną — z Teofilowa przez Antoniew, Rąbień
do Aleksandrowa i z powrotem ul. Aleksandrowską na
Teofilów.
W pierwszym etapie prac
nie będzie utrudnień dla
mieszkańców Kochanówki.
Odcinek ul. Aleksandrowskiej od Szczecińskiej do
Chochoła pozostanie z ruchem dwukierunkowym. Dopiero dalszy odcinek będzie
jednokierunkowy z przejazdem w stronę centrum Łodzi. Zmieni się także sposób
dojazdu do szpitala im. Babińskiego. Aby tam wjechać
trzeba będzie kierować się
ulicami Plonową i Tatarczaną, po czym z niej wjechać
w bramę szpitala. Wyjazd ze
szpitala będzie możliwy ul.
Aleksandrowską w stronę
Szczecińskiej. Ulicą Plonową
kursować będą też autobusy
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Z8, w związku z czym stanie
się ona jednokierunkowa od
Szczecińskiej w stronę ul.
Tatarczanej. Wcześniej wykonawca utwardzi odcinek
ul. Plonowej przy Szczecińskiej, który jest obecnie drogą gruntową.
Na ul. Aleksandrowskiej
wymieniona zostanie w całości nawierzchnia na ponad
dwukilometrowym odcinku
od ul. Szczecińskiej do granicy Łodzi i Aleksandrowa.
Prace prowadzone będą częściowo pod ruchem na połowie jezdni, a dla kierowców
pozostanie jeden pas ruchu.
Gdy połowa jezdni zostanie
już wyremontowana, ruch
zostanie przełożony na nowy
asfalt, a do remontu pójdzie
druga połówka. Nie przewiduje się budowy ani przebudowy chodników, nie powstanie także przedłużenie
ścieżki rowerowej prowadzącej z Aleksandrowa w kierunku Łodzi. Roboty mają potrwać trzy miesiące. (kec)

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawili ślad w naszych sercach”
Hannie Bedzie
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
wyrazy szczerego współczucia i żalu z powodu śmierci
MAMY
składają: Prezes Oddziału, Koleżanki i Koledzy
ze Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Aleksandrowie Łódzkim
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drożyzna
Drogie raty, drogie zakupy, drogie paliwo…

Jest źle, a będzie jeszcze gorzej
Przed nami trudne miesiące i lata —
twierdzą ekonomiści.
W sklepach wydajemy
fortunę na produkty
pierwszej potrzeby.
Kolejny cios dla domowego budżetu otrzymujemy na stacjach paliw.
A jeżeli ktoś, na domiar
złego spłaca jeszcze
kredyt, sytuacja robi
się nieciekawa.
— Całe życie oszczędzaliśmy, mamy jakieś oszczędności, ale przy tej inflacji, przy
tym wszystkim, to pieniądze nam topnieją jak śnieg
w maju. Jako prości ludzie
jesteśmy po prostu bezradni
— mówią napotkani na ulicy
mieszkańcy
Aleksandrowa.
Dla wielu z nich, zwłaszcza
tych, którzy oszczędności nie
mieli, nastały trudne czasy.
Pieniędzy nie wystarcza na
podstawowe potrzeby, nie
mówiąc już o takich „fanaberiach” jak wakacje. Kto lub
co, ponosi odpowiedzialność
za szalejącą inflację i rekordowo wysokie stopy procentowe? Czynników jest wiele,
w tym wojna i pandemia, ale
ekonomiści nie pozostawiają złudzeń: sporą część winy
za obecny stan rzeczy ponosi
rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Przed nami trudny czas liczony w latach.
Rząd gasi pożar benzyną
— To nie jest tak, że taka
inflacja da się zbijać do cywilizowanego poziomu dwóch,
trzech procent w ciągu 6 miesięcy. Potrzeba do tego dwóch,
trzech, a może nawet czterech

lat, w zależności od tego, co
zrobi rząd i Bank Centralny
— twierdzi prof. Michał Mackiewicz, kierownik Katedry
Funkcjonowania Gospodarki
UŁ. Problem w tym, że rząd,
jeśli już robi coś w sprawie inflacji, to robi to źle.
— To jest w tym momencie
tak, że Narodowy Bank Polski
próbuje naciskać hamulec,
a rząd wciska gaz — tłumaczy
profesor. — Żaden samochód
nie funkcjonuje dobrze, kiedy jednocześnie wciska się
gaz i hamulec. Tak samo jest
z gospodarką. Wojna i Putin
na pewno się przyczynili do
tego co obserwujemy, ale to,
że wydatki publiczne były rozkręcone do niebotycznych rozmiarów, to było już wcześniej
i z tym mamy do czynienia tak
naprawdę od sześciu lat.
Rozdawnictwo i nadmierne
wydatki, w połączeniu z uległym Bankiem Centralnym, to
recepta na finansowe nieszczęście. Niestety NBP, zamiast
rozpocząć delikatne hamowanie dawno temu, długo czekał
na podjęcie jakichkolwiek kroków. Efekt tych nieodpowiedzialnych działań widzimy dziś
w sklepach, na stacjach benzynowych i naszych rachunkach
bankowych. Rząd się wyżywi.
Na brak pieniędzy zapewne
narzekać nie może też, zarabiający krocie, prezes NBP.
Takiego szczęścia nie mają już
zwykli zjadacze chleba, którzy
na własnej skórze odczuwają
dziś skutki rządowego gaszenia
pożaru benzyną. A skoro mowa
o benzynie. Tu też nie ma dobrych wieści.
Płać i płacz
Powiedzieć, że na stacjach
jest drogo, to nic nie powie-

dzieć. Co prawda, zdaniem
analityków, wielkich wzrostów cen paliw raczej już nie
będzie, ale nawet gdy skończy się wojna, powrotu do
ceny sprzed jej wybuchu nie
powinniśmy się spodziewać.
Na stacjach możemy ostatnio
obserwować nawet kilkudziesięciogroszowe obniżki, ale
marna to pociecha, gdy cena
za litr paliwa nadal rozpoczyna się od siódemki.
— Obawy o recesję powodują, że już dzisiaj ceny surowca zaczęły spadać, bo to
realne widmo recesji, spowolnienia gospodarczego wiązałoby się z tym, że popyt na surowce energetyczne by spadł,
a spadek popytu będzie oznaczał naturalny spadek cen
paliw — prognozuje Urszula
Cieślak, analityk z BM Reflex.
— Jest szansa na to, że bardzo
gwałtownych wzrostów cen
w tych kolejnych miesiącach

nie będziemy obserwować,
ale jednocześnie dzisiaj za
wcześnie przewidywać jakąkolwiek znaczącą poprawę
sytuacji, która mogłaby wygenerować niższe ceny paliw
na stacjach. Myślę, że pozostaniemy w okolicach 6-7 złotych i to byłby pewnie dobry
scenariusz w sytuacji powrotu
do 23% stawiki VAT.
Co jeszcze przyniesie nam
przyszłość?
Nieuniknione
wydaje się być spowolnienie
gospodarcze, a w związku
z nim również nieduży, choć
odczuwalny wzrost bezrobocia. Przed nami również kolejne wzrosty stóp procentowych. Podwyżki zbliżają się
do końca, mimo to kredytobiorcy nie będą mieli powodów do radości.
— Moim zdaniem jeszcze
trochę te stopy pójdą do góry
— mówi profesor Mackiewicz.
— Koniec wzrostów wydaje się

jednak bliski, teraz trzeba czekać, aż inflacja wyhamuje. Problem w tym, że rząd nie robi
absolutnie nic, żeby tę inflację
przyhamować. Stosując różne
tarcze antyinflacyjne, te wakacje kredytowe, podważa działania Narodowego Banku Polskiego i działa przeciwko nim.
Raczej nie wróży to dobrze. Inflacja będzie jeszcze rosła.
Światełkiem nadziei w inflacyjnym mroku jest opinia ekonomistów, dotycząca
zagrożeń. Ich zdaniem nie
grozi nam scenariusz turecki
z inflacją powyżej 70%, choć
marna to pociecha dla tych,
którzy już dziś stają przed
wyborem, czy zapłacić w terminie zobowiązania czy może
jednak kupić leki i jedzenie.
Jastrząb, zasiadający w fotelu
prezesa NBP, nie daje wielkich nadziei na szybką poprawę losu milionów Polaków.
Jacek Czekalski

Ubrania, bilety, dmuchańce czyli wakacje za darmo
Letnia odzież, obuwie, środki higieny osobistej — to wszystko można było
otrzymać za darmo dzięki akcji Ośrodka Pomocy Społecznej, który w aleksandrowskiej strażnicy OSP, wspólnie
ze strażakami, zorganizował punkt wydawania pozyskanych od darczyńców
rzeczy. Otwarty został głównie z myślą o uchodźcach z Ukrainy, którzy nie
przywieźli ze sobą letnich rzeczy i nadal potrzebują wsparcia. Przez cztery
dni przewinęło się przez punkt kilkadziesiąt osób, głównie matek z dziećmi.
Z myślą o ukraińskich dzieciach
Ośrodek Pomocy Społecznej we
współpracy z aleksandrowskim samorządem wydawał te vouchery dla rodziców i opiekunów uprawniające do
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wejścia na miejski basen i do kina. Jeżeli ktoś jeszcze go nie pobrał, OPS zaprasza na ul. Piotrkowską 4/6, parter
pokój nr 1 od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-12.00.
Z kolei polskim dzieciom z rodzin
objętych opieką ośrodka sfinansowano
wyjazd na kolonie do Władysławowa.
A na wszystkie dzieci, niezależnie
od narodowości, w każdy weekend
czekają na terenie MOSiR dmuchańce. To wakacyjny prezent od Gminnej
Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi, która na wynajem dmuchanych zjeżdżalni przeznaczyła część
pieniędzy z tzw. „kapslowego”. Oczywiście wstęp na kolorowe zjeżdżalnie
jest za darmo! (kbs)
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zawody strażackie

Druhowie (i druhny) w akcji…

foto: Tomasz Barszcz

W niedzielę (3 lipca) na stadionie
MOSiR odbyły się Gminne Zawody
Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych
Straży Pożarnych w Aleksandrowie
Łódzkim. Zobaczyliśmy strażackie
grupy młodzieżowe oraz zespoły
żeńskie i męskie w dwóch konkurencjach.
Gminne zawody rozpoczęła niezawodna orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrowie. Następnie został
złożony meldunek o gotowości do rywalizacji. Grupy młodzieżowe wystartowały w konkurencji rozwinięcia bojowego
i biegu sztafetowego. Młodzież reprezentowała OSP Bełdów, OSP Rąbień i OSP
Bełdów Krzywą Wieś. Najlepsi okazali się
młodzi druhowie z Bełdowa.
Drużyny kobiece mieliśmy z trzech jednostek: z Bełdowa, Rąbienia i Chrośna.
Startowały w konkurencji ćwiczenia bojowego oraz sztafety pożarniczej. Najlepszą
żeńską drużyną została drużyna z Ochotniczej Straży Pożarnej z Bełdowa.
— Młodzieżowe drużyny pożarnicze są
naszym zapleczem, czyli zapleczem strażaków, którzy za chwilę będą kończyć
czynną służbę. Mam wielki szacunek do
opiekunów i rodziców, to dla nas ważne, że młodzież wstępuje w nasze szeregi
i dziękuję za to, że pozwalają im się realizować — powiedział Marian Jóźwiak,
prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP
w Aleksandrowie Ł.
W zawodach wzięło udział dziewięć
jednostek męskich: OSP Chrośno, OSP
Bełdów, OSP Bełdów Krzywa Wieś, OSP
Rąbień, OSP Prawęcice, OSP Nakielnica,
OSP Sanie, OSP Adamów i OSP Jastrzębie Górne. Mieli do wykonania ćwiczenie
bojowe oraz sztafetę pożarniczą.
— Przez pandemię czekaliśmy na te
zawody trzy lata. Cieszymy się, że mogliśmy je zorganizować. Warunki mieliśmy
doskonałe na to, aby je rozegrać — dodał
prezes Marian Jóźwiak.
Fani zawodów sportowo-pożarniczych
dopisali. Zwłaszcza najmłodszym spodobała się rywalizacja strażaków, których
na co dzień nie można spotkać podczas
takich ćwiczeń.
— Widać, że pandemia nie zaszkodziła
umiejętnościom strażaków. Kibicowaliśmy wszystkim startującym, zwłaszcza
młodzieżowym grupom. Cieszę się, że
w tym roku mieliśmy trzy drużyny młodzieżowe. To przyszłość straży pożarnej
— zaznaczyła Iwona Dąbek, sekretarz
Aleksandrowa Łódzkiego.
W konkurencji męskiej zwyciężyli strażacy z OSP Bełdów i dzięki temu awansowali do rywalizacji na szczebel powiatowy. Nagrody wręczali przedstawiciele
gminy na czele z sekretarz Iwoną Dąbek
oraz przewodniczącą Rady Miejskiej Małgorzatą Grabarczyk. Obecnością zawody
zaszczycił komendant powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu brygadier Adam Antczak. Zawody są formą
intensywnego szkolenia pożarniczego
niezbędnego w przygotowaniu do działań
ratowniczych.
Michał Kiński
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nareszcie wakacje

Żegnaj szkoło!
To najpiękniejszy czas w życiu każdego ucznia. Po wielu miesiącach wytężonej pracy, przyszedł czas na zasłużony odpoczynek. Wakacje rozpoczęło niemal 3 tysiące uczniów ze 124 klas. Warto dodać,
że na listach, z uwagi na sytuację międzynarodową, widniało wiele
ukraińskich nazwisk. Nie brakowało wzruszeń, nagród za wybitne
osiągnięcia — zarówno naukowe, jak i artystyczne, były też występy
i uściski na pożegnanie. Większość uczniów ponownie spotka się ze
swoimi szkolnymi kolegami już we wrześniu. Nowe doświadczenia
czekać będą natomiast na ponad 450 ósmoklasistów, którzy wraz
z ostatnim dzwonkiem w minionym już roku szkolnym, zakończyli
ten etap edukacji. Przed Wami sporo nowych wyzwań, z którymi bez
wątpienie świetnie sobie poradzicie.
Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy udanych, słonecznych i — co najważniejsze — bezpiecznych wakacji. Czas naładować
akumulatory, bo już za nieco ponad 50 dni znów spotkacie się na
szkolnych korytarzach. (jc)
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nareszcie wakacje
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trochę kultury
trzyma w napięciu. Dzięki nieco mrocznemu
klimatowi, tajemnicy i dreszczykom grozy jest
to świetna propozycja na wieczór z lekturą.
Jednocześnie jest to urocza i klimatyczna
opowieść o przyjaźni. W Bibliotece dla Dzieci
i Młodzieży dostępny jest także drugi tom
powieści pt. „Korytarz kości”.
„Jest chemia!
Śledztwo
w sprawie
pierwiastków
ukrytych
w Twoim
domu”, Mike
Barfield
Książka przyrodnicza i detektywistyczna w jednym?
Czemu nie!
Dowiemy się
w jaki sposób
zbudowane są
atomy, jaką mają wielkość, co je cechuje. Poznamy również układ okresowy pierwiastków,
zasady powstawania związków chemicznych
i sposoby na ich wykrywanie mimo różnych
stanów skupienia. Poznamy jony, mieszaniny,
a następnie przejdziemy do zebrania informacji na temat 118 podejrzanych z układu
okresowego pierwiastków. Poznamy ich cechy
charakterystyczne: wygląd, zapach, reaktywność. Ale poza faktami na ich temat znajdziemy też mnóstwo ciekawostek np. dlaczego
fosfor nazywany był diabelskim pierwiastkiem,
dlaczego azot jest hałaśliwy, a wodór wybuchowy. Ponadto odkryjemy, dlaczego niektóre
dzieła sztuki są trujące i dlaczego w XIX wieku
ceniono aluminiowe zastawy, na których wielcy wodzowie jadali posiłki. Do opisu każdego
pierwiastka dołączono notatkę „Znajdziesz go
w: …”. Komiks (w którym poznajemy tajemnice kamienia filozoficznego, różne symbole
chemiczne oraz naukowców związanych z chemią), nietypowe ilustracje i zadania dodają
książce różnorodności. A wszystko po to, aby
pokazać małym czytelnikom, że cały świat jest
pełen chemii i różne dziedziny nauki mogą
się uzupełniać. „Jest chemia!” to publikacja,
która udowadnia, że chemia może być bardzo
ciekawa i zaskakująca.
„Miasto duchów”, Victoria Schwab
Główna
bohaterka —
Cassidy Blake
jest na pozór
przeciętną
dwunastolatką. Szybko
okazuje się
jednak, że
to pierwsze
wrażenie jest
mylne i że
dziewczynka
jest jednak
bardzo niezwykła. Na skutek nieszczęśliwego
wypadku została bowiem obdarzona możliwością widzenia duchów i przechodzenia do
Międzyświata, w którym one bytują. Równie
niezwykły jest jej najlepszy przyjaciel Jacob
czyli duch nastoletniego chłopca. Cała przygoda zaczyna się, gdy Cassidy wyrusza z rodzicami (znanymi autorami książek o duchach)
do Edynburgu, gdzie ma być kręcony serial
dokumentalny o nawiedzonych miastach.
Podczas gdy rodzice Cassidy pracują, dziewczynka wpada w tarapaty. Okazuje się, że musi
stawić czoło niezwykle groźnemu duchowi.
Na szczęście może liczyć na pomoc Jacoba
i Lary (nastoletniej łowczyni zjaw). Książka
Książki dostępne w Filii dla Dzieci i Młodzieży.
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„Sekret magika”, Max
Czornyj
Być może niektórzy dorośli
czytelnicy
kojarzą Maxa
Czornyjego
jako autora
dość mrocznych powieści
kryminalnych.
Tym razem
spod jego
pióra wyszła
jednak książka
dla dzieci. Pisarz pozostaje jednak wierny
gatunkowi literackiemu, w którym dotychczas tworzył. Interesujący są też bohaterowie
utworu, jednym z nich jest Eryczek Deryło,
znany dotychczasowym czytelnikom jako
późniejszy komisarz policji. Dwóch braci Eryk
i Roman oraz ich przyjaciółka Ewa tworzą
grupę „Zagadkowych Agentów”. Pewnego dnia
zgłasza się do nich zapłakany chłopiec, który
prosi o pomoc w odnalezieniu swego pieska.
Wkrótce okazuje się, że zaginęło więcej zwierząt. Kto stoi za ich porwaniem? Czy zwierzaki
wrócą do swych właścicieli? Książka z pewnością zainteresuje dzieci, które lubią opowieści detektywistyczne i które uwielbiają wraz
z bohaterami rozwiązywać zagadki mierząc się
z wytypowaniem sprawcy. Zbierane poszlaki
dopiero na koniec zostają zaprezentowane
i niczym w klasycznym kryminale złoczyńca
zostaje skonfrontowany z dowodami, a główny
detektyw — Eryk, wyjaśnia pozostałym motywy i przebieg wydarzeń.
„Sekret magika” to pierwszy tom nowej serii
dla dzieci pod tytułem „Zagadkowi Agenci.
„Jad. Toksyczne substancje
w świecie
zwierząt”, Ico
Romero
Świat zwierząt
cały czas budzi
nasze zainteresowanie.
Jest on piękny,
pełen tajemnic
ale też niebezpieczny.
Prezentowana
książka to
bardzo interesujący przewodnik przedstawiający najbardziej jadowite zwierzęta świata — toksyczne
ptaki, węże, mrówki, meduzy i wiele innych.
Mały czytelnik dowie się jakim rodzajem broni
dysponują szczególnie groźni przedstawiciele
różnych gatunków, w jaki sposób można walczyć ze skutkami zatrucia jadem i jak powstaje
antidotum. W tej niezwykłej książce czeka wiele niesamowitych faktów ale i ciekawostek (np.
że białko w reakcji na jad skorpiona blokuje
odczuwanie bólu, albo że jad jednej rozdymki
jest w stanie zabić ponad 30 osób, natomiast
niezwykle szybkie w działaniu toksyny ślimaków stożków wykorzystuje się jako silny lek
przeciwbólowy). Pięknie wydana książka —
duży format, twarda oprawa, barwne ilustracje sprawi, że poznawanie świata jadowitych
stworzeń będzie prawdziwą przyjemnością
zarówno dla małych jak i tych większych odkrywców.

8 lipca PIĄTEK
16:00 Minionki: Wejście Gru (90’) – USA
17:30 Minionki: Wejście Gru (90’) – USA
19:00 Thor: Miłość i Grom DUBBING (133’) - USA
9 lipca SOBOTA
12:00 Minionki: Wejście Gru (90’) - USA
13:40 Minionki: Wejście Gru (90’) - USA
15:20 Minionki: Wejście Gru (90’) - USA
17:00 Minionki: Wejście Gru (90’) – USA
18:40 Thor: Miłość i Grom DUBBING (119’) – USA
20:45 Thor: Miłość i Grom NAPISY (119’) - USA
10 lipca NIEDZIELA
12:00 Minionki: Wejście Gru (90’) - USA
13:40 Minionki: Wejście Gru (90’) - USA
15:20 Minionki: Wejście Gru (90’) - USA
17:00 Minionki: Wejście Gru (90’) – USA
18:40 Thor: Miłość i Grom DUBBING (119’) – USA
20:45 Thor: Miłość i Grom NAPISY (119’) - USA
13 lipca ŚRODA
16:00 Minionki: Wejście Gru (90’) – USA
17:40 Minionki: Wejście Gru (90’) – USA
19:30 Top Gun Maverick (120’) – USA, Chiny
14 lipca CZWARTEK
16:00 Minionki: Wejście Gru (90’) – USA
17:40 Minionki: Wejście Gru (90’) – USA
19:30 Top Gun Maverick (120’) – USA, Chiny
15 lipca PIĄTEK
16:00 Minionki: Wejście Gru (90’) – USA
17:30 Minionki: Wejście Gru (90’) – USA
19:00 Thor: Miłość i Grom DUBBING (133’) - USA
16 lipca SOBOTA
11:00 Minionki: Wejście Gru (90’) - USA
12:45 Niezgaszalni (92’) – Francja, Kanada
14:30 Niezgaszalni (92’) – Francja, Kanada
16:15 Minionki: Wejście Gru (90’) - USA
18:00 Thor: Miłość i Grom DUBBING (133’) – USA
20:15 Thor: Miłość i Grom NAPISY (133’) - USA
17 lipca NIEDZIELA
11:00 Minionki: Wejście Gru (90’) - USA
12:45 Niezgaszalni (92’) – Francja, Kanada
14:30 Minionki: Wejście Gru (90’) - USA
16:15 Niezgaszalni (92’) – Francja, Kanada
18:00 Thor: Miłość i Grom DUBBING (133’) – USA
20:15 Thor: Miłość i Grom NAPISY (133’) - USA
20 lipca ŚRODA
16:00 Minionki: Wejście Gru (90’) - USA
18:00 Thor: Miłość i Grom DUBBING (133’) – USA
20:15 Thor: Miłość i Grom NAPISY (133’) - USA
21 lipca CZWARTEK
16:00 Minionki: Wejście Gru (90’) - USA
18:00 Thor: Miłość i Grom DUBBING (133’) – USA
20:15 Thor: Miłość i Grom NAPISY (133’) – USA
22 lipca PIĄTEK
16:00 Minionki: Wejście Gru (90’) - USA
17:45 A oni dalej grzeszą, Dobry Boże! (98’) - Francja
19:45 Na chwilę, na zawsze (105’)
23 lipca SOBOTA
11:15 Pamiętniki Tatusia Muminka (72’) – Finlandia, Polska
13:00 Niezgaszalni (92’) – Francja, Kanada
14:30 Minionki: Wejście Gru (90’) - USA
16:15 Niezgaszalni (92’) – Francja, Kanada
18:00 A oni dalej grzeszą, Dobry Boże! (98’) - Francja
19.45 Na chwilę, na zawsze (105’) - Polska
24 lipca NIEDZIELA
11:30 Pamiętniki Tatusia Muminka (72’) – Finlandia, Polska
13:00 Niezgaszalni (92’) – Francja, Kanada
14:30 Niezgaszalni (92’) – Francja, Kanada
16:15 Minionki: Wejście Gru (90’) - USA
18:00 A oni dalej grzeszą, Dobry Boże! (98’) - Francja
19.45 Na chwilę, na zawsze (105’) – Polska
27 lipca ŚRODA
16:00 Niezgaszalni (92’) – Francja, Kanada
18:00 Minionki: Wejście Gru (90’) - USA
19.45 Na chwilę, na zawsze (105’) - Polska
28 lipca CZWARTEK
16:00 Minionki: Wejście Gru (90’) - USA
18:00 Niezgaszalni (92’) – Francja, Kanada
19.45 Na chwilę, na zawsze (105’) - Polska
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trochę kultury
Elżbieta Wróbel jest historykiem zafascynowanym postacią Rafała Bratoszewskiego, prowadzi kwerendę na jego temat i posiada wiele cennych i unikalnych informacji związanych
z założycielem naszego miasta. Przy okazji 200-lecia założenia miasta będzie dzielić się z nami
swoją wiedzą i odkryciami.

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

Źródła, rzeki i stawy na terenie dawnego Aleksandrowa
Na przestrzeni wieków ludzie
budowali miasta niedaleko rzek lub
większych zbiorników wodnych,
aby mieć wodę do celów konsumpcyjnych i przemysłowych.
I założyciel naszego miasta Rafał Bratoszewski o tym pomyślał
zakładając nasze miasto. Niestety,
tereny, które mógł na ten cel przeznaczyć, nie posiadały dużych obszarów wodnych, wykorzystywał
więc nieliczne, które istniały oraz
budował sztuczne ujęcia.
Najliczniejsze cieki wodne znajdowały się na terenach leżących
blisko Brużycy Wielkiej. Była to
sieć małych rzeczek łączących się
z Bzurą, lewym dopływem Wisły. Bieg rzeki Bzury na przełomie
XVIII i XIX wieku był inny niż
obecnie, liczniejsze też były jego
małe dopływy.
Na fragmencie zamieszczonej
mapy z 1821 roku, sporządzonej
przez B. de Schuttenbacha w kierunku na Brużycę Wielką (zaznaczone na dołączonej mapie dużą
ozdobną literą A), znajdowały się
cztery rzeczki, jedna zakończona
uregulowanym, bo prostokątnym
stawem, na tzw. Targowym Rynku
(obecnie to staw Jana).
Dlatego na ulicy Warszawskiej
wybudowano most, drugi wybudowano na ulicy Kaliskiej, gdzie

znajdowała się rzeczka mająca
swój bieg w kierunku Wierzbna
(zaznaczona na mapie ozdobną literą B). W założonym przez Rafała
Ogrodzie Dworskim spiętrzono ją
tworząc prostokątny staw, zasypany przez aleksandrowskie władze
komunistyczne. Ponieważ staw ten
miał swoje źródła, w okresie silnych opadów dają one o sobie znać
wytryskując z niespodziewanych,
bo nawet z zabrukowanych miejsc.
Te małe rzeczki nie mogły zaspokoić potrzeb mieszkańców w czystą
wodę potrzebną do codziennego
życia jak i pojenia np. koni, w tym
czasie wykorzystywanych najczęściej do przemieszczania się nawet
na duże odległości. Dlatego właściciel miasta w „obszernym Rynku”
(jak opisał go w lipcu 1820 roku,
swoim raporcie do Namiestnika
Królestwa Polskiego, Rajmund
Rembieliński), wykopał w każdym
narożniku studnie.
Już w grudniu 1823 roku mosty
i 4 studnie były w złym stanie. Kiedy zostały poprawione, a studnie
zaopatrzone w pompy — nie udało
mi się ustalić.
Materiał oparty na danych z AP
w Łodzi, z Akt miasta Aleksandrowa oraz z artykułu S.M. Zajączkowskiego.
Elżbieta Wróbel

Muzyczne lato w Aleksandrowie…

Dusze zapisane w poezji

Tym razem w ogrodach
Towarzystwa
Śpiewaczego im. St. Moniuszki,
Aleksandrów Łódzki przy
ul. Ogrodowa 10 koncert
„Pod niebem Andaluzji”
w wykonaniu Funny Fingers, taniec — Agnieszka
Izydorczyk. Zapraszamy
10 lipca o godzinie 16.
Wstęp wolny.

Spotkanie o poezji, o pasjach, pełne osobistych wyznań, opowieści o miłości i nadziei — w tych słowach można zamknąć
spotkanie z trzema aleksandrowskimi poetkami: Grażyną Janiak, Hanną Piekarską i Ewą Piotrowską. Poetycko-muzyczne
spotkanie odbyło w świetlicy DDP „Wrzos”. Przy pełnej sali panie czytały swoje wiersze szeroko je komentując.
Inspiracją do napisania wierszy była miłość, matka, rozczarowanie, otaczającą rzeczywistość. Pani Grażyna prezentowała swoją książeczkę z poezją wydaną przy wsparciu Urzędu Miejskiego
w Aleksandrowie Łódzkim. Pani Ewa opowiedziała o wielkiej pasji do tańca i karierze w zespole tańca ludowego Harnam w Łodzi
oraz o ludowych lalkach, które zbiera. Podczas spotkania, można
było podziwiać prace plastyczne Zdzisławy Paczesnej.
Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem i rozmowami o pasjach.
Panie chętnie rozdawały autografy z dedykacjami. (kbs)

Zespół Funny Fingers
działa ponad 20 lat! Tworzą
go znakomici gitarzyści Irek
Walczak i Michał Izydorczyk.
Muzyka, którą proponują, jest
wynikiem wspólnych zainteresowań flamenco, muzyką latynoamerykańską i jazzem oraz
muzyką hinduską. Są to żywiołowe, pełne kunsztu muzycznego kompozycje autorskie.
Artyści imponują wirtuozerią
gry na gitarach, znakomitą improwizacją i wspaniałą

interpretacją folkowych rytmów. 10 lipca z muzykami wystąpi utalentowana tancerka
flamenco Agnieszka Izydorczyk, współpracująca z zespołem od wielu lat. Muzyczna
uczta zostanie zatem okraszona choreografią przygotowaną
specjalnie do utworów przez
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tancerkę. Agnieszka Izydorczyk zagra również na cajonie
oraz instrumentach perkusyjnych.
Koncert organizuje Partnerstwo na rzecz Aleksandrowa Łódzkiego przy wsparciu
finansowym gminy Aleksandrów Łódzki.
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Bóg zesłał babę 2022
IX Rajd samochodowy dla kobiet
„Bóg zesłał babę” za nami. Wzięło
w nim udział pięćdziesiąt kolorowo
przebranych pań z całego województwa łódzkiego. W dwa dni pokonały
ponad 300 km, poznały niezwykłe
atrakcje turystyczne regionu. Odwiedziły 10 dworów i pałaców, kolejny średniowieczny zamek, tym razem w Bolesławcu, piękne kościoły
w Strońsku i Grębieniu. Podziwiały
cudne okolice Parku Krajobrazowego Międzyrzecz Warty i Widawki
oraz Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, zachwycały się przyrodą województwa. Skakały, biegały,
cieszyły się swobodą, woziły się rikszą, wyszukiwały żabek na szczęście,
pakowały na Mazury, „lały” wodę,
wkręcały śrubki, przykręcały koło
samochodowe, ćwiczyły równowagę,
malowały się w niekonwencjonalny
sposób, strzelały z procy, sprawdzały swoją wiedzę przyrodniczą. Było
kolorowo, wesoło, wypoczynkowo,
fantastycznie.
Organizatorem rajdu jest Partnerstwo na Rzecz Aleksandrowa
Łódzkiego. Kolejny rajd, 10. już —
jubileuszowy, za rok (17-18 czerwca
2023). Zapraszamy.
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ogłoszenia
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu A-11 w rejonie ulic: Wierzbińskiej, Jodłowej oraz Grabowej
Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503),
art. 29 oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1260 i poz. 1261.)
oraz Uchwały Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim nr XLIII/315/21 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu A-11 w rejonie ulic:
Wierzbińskiej, Jodłowej oraz Grabowej
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu
A-11 w rejonie ulic: Wierzbińskiej, Jodłowej oraz Grabowej wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie projektu odbywać się będzie w dniach od 18 lipca 2022 roku do 9 sierpnia 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Kościuszki 2, pokój 109, w godzinach od 9.00 do 15.00.
Projekt planu wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie także w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce
Prawo Lokalne → Zagospodarowanie Przestrzenne → Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz w prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu
5 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Kościuszki 2 (sala ślubów) o godzinie 13.00 Zgodnie z art.
17 pkt 11 oraz art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego może wnieść uwagi, do Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 sierpnia 2022 roku.
Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności
poczty elektronicznej na adres: gmina@aleksandrow-lodzki.pl. Powinny one zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej,
adres, a także jednoznaczne oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.
Jednocześnie zgodnie z art. 29 i 39 ust. 1. ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko – uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania
projektu planu miejscowego na środowisko, należy wnosić do Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26
sierpnia 2022 roku. Uwagi w tym postępowaniu należy składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu. Pisemne uwagi należy kierować
na adres Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Kościuszki 2 albo w formie elektronicznej na adres email: gmina@aleksandrow-lodzki.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ﬁzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym Rozporządzeniem) informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przekazanych na potrzeby realizacji zadań związanych z procedurą planistyczną jest Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, zwany dalej
Administratorem. Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 95-070 Aleksandrów Łódzki, Plac Tadeusza Kościuszki 2.
2. W sprawach dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych można skontaktować się również z powołanym przez Administratora inspektorem ochrony danych – Dorotą
Różycką - wysyłając e-mail na adres: iod@aleksandrow-lodzki.pl bądź listownie na adres: siedziby Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub telefonicznie (42) 270 03 14
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną określoną w ustawie z dnia
27 marca 2003 roku o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do odbioru Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa, podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzające)
5. Pani/Pana dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z wymogów ustawowych i jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych.
7. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, , ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
8. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit g RODO) prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art.
8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem proﬁlowania.
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OGŁOSZENIA
DROBNE
• Zamienię trzypokojowe mieszkanie na poddaszu (ul.
1 Maja) na dwupokojowe mieszkanie na parterze. Tel.
606 109 888.
• Sprzedam maszyny szwalnicze – owerlok, stebnówka,
renderka. Tel. 42 276 86 06.
• Poszukuję osób do zbioru borówki amerykańskiej
w Aleksandrowie Łódzkim. Korzystne warunki
materialne i płacowe. Więcej informacji pod numerem
telefonu 607 454 202 — Pani Ania.
• Mam dwa pokoje i kuchnię do wynajęcia samotnej
osobie. Lokal mieści się w domku jednorodzinnym
w Aleksandrowie Łódzkim. Są wszystkie media. Cena
wynajmu do uzgodnienia. Tel. 602 849 162. Tadeusz.
• Sprzedam 2 butle gazowe, kuchenkę gazową i bojler.
Tel. 502 424 039.
• Mycie okien i sprzatanie. Tel. 886 934 721.
• Malowanie pokoi. Tel. 886 934 721.
• Kupię mieszkanie — 2 pokoje z kuchnią, może być do
remontu. Tel. 600 354 007 lub 608 585 788.
• Akordeon 80 basów, czerwony, stan idealny. Tel. 667
979 946.
• Zatrudnię pracowników na stacje LPG w Aleksandrowie
i w Łodzi. Tel. 501 044 737.
• Sprzedam ziemię rolną w Rudnikach (gmina Pęczniew),
5,93 ha. Tel. 600 998 232.
• Poszukuję pokoju – samotny. Tel. 518 743 129.
• Kupię pamiątki z PRL-u, zabawki, antyki, starocie
i inne. Tel. 519691609.
• Likwidacja całkowita mieszkań, domów, strychów,
komórek. Wywiozę wszystkie zbędne graty. Tylko
zadzwoń. Tel. 500 551 929.
• Sprzedam działkę 25 000 m kw., w tym budowlaną
i rolną 30 zł/m kw., w miejscowości Sanie (1 km od
Aleksandrowa Łódzkiego), prąd i woda w ulicy, dojazd
busem 3 razy dziennie. Tel. 663 667 389.
• Sprzedam nieruchomość 819 m kw., dom 170 m kw.,
budynek produkcyjny (aktualnie szwalnia) 288 m kw.,
ul. Krótka 24. Tel. 603 682 457.
• Wyprzedaż garniturów i koszul. Tel. 603 682 457.
• Sprzedam 3 rowery — damki , używane, w dobrym
stanie. Cena 150 zł za sztukę. Tel. 668 377 873.
• Wynajmę mieszkanie w bloku przy ul. Wojska Polskiego
w Aleksandrowie Łódzkim. Dwa pokoje i kuchnia, 50 m
kw. Tel. 608 304 158.
• Zatrudnię osobę na pomoc szwalni z umiejętnością
prasowania – proszę dzwonić pod numer 604 646 236.
• ASB-NET Automatyka i Systemy Bramowe
– sprzedaż, montaż, serwis, doradztwo
techniczne, domofony i wideofony. Tel. 732 750
007, 502 680 696. (pilotydobramsklep.pl)
• Lekcje języka włoskiego — filolog polski po 21 latach
pobytu we Włoszech oferuje lekcje języka włoskiego.
W ofercie m.in. język biznesowy — lektor prowadził
przez 17 lat firmę tłumaczeń i usług biznesowych
w Weronie. Tel. 505 81 90 01, email: Lucjan.B.W@
gmail.com.
• Wykonuję drobne prace domowe. Tel. 518 743 129.
• Profesjonalne pranie tapicerek samochodowych
i meblowych wykładzin i dywanów. Tel. 888 885 257.
• Wyroby z drewna (budy dla psów i kotów, wc z drewna,
ławki i inne) wykonuję. Tel. 504 624 848.
• Mam doświadczenie w malowaniu mieszkań. Wykonam
pracę dokładnie, niedrogo. Kontakt: 575 651 451
Krzysztof.
• Mycie
okien,
sprzątanie,
pranie
dywanów.
Tel. 663 963 969.
• AUTO MECHANIK – ELEKTRYK: NAPRAWWY
ROZRUSZNIKÓW I ALTERNATORÓW, NAPRAWY
ZAWIESZEŃ, WYMIANA OLEJU, WYMIANA OPON.
TEL. 606 833 453, 604 283 794, CZYNNE: PN.-PT
9-17, SOBOTA 9-14.
Bezpłatnie publikujemy
OGŁOSZENIA DROBNE —
tel. 42 27 00 343.
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ogłoszenia
Historie, które
przydarzyły się
pasjonatowi sportu
z małego miasteczka
Michał Kiński

Dzisiejszy felieton zaczynamy apelem do
wszystkich ludzi dobrego serca. Od trzech miesięcy aleksandrowianka Ewa Michalak zmaga się
z nowotworem. Jeszcze nie tak dawno cieszyła się
sportowym życiem. Ma w swoim dorobku m.in.
zdobycie mistrzostwa Polski w piłce nożnej plażowej. Zawsze pogodna i uśmiechnięta, podchodząca
do sportu z wielką radością. Nie tak dawno była
w naszej redakcji i opowiadała nam o wyjeździe do
Portugalii na jeden z najlepszych turniejów. Ewa
wówczas reprezentowała barwy Olympique Marsylia. Zabrała ze sobą flagę Polski i Aleksandrowa Łódzkiego. Jej życie niestety, ale się zmieniło.
Musiała przerwać karierę, okazało się, że poważnie choruje. Guza piersi wykryto bardzo szybko
i wprowadzono radioterapię. Miało być lepiej,
ale okazało się, że jest coraz gorzej. Zaczęła mieć
problemy z chodzeniem, odczuwać ogromny ból
w kościach. Podczas kolejnych badań dowiedziała
się, że poziom wapnia w jej organizmie jest bardzo
niski. Pobrano materiał genetyczny. Niestety jej organizm produkuje za mało czerwonych krwinek. To
krótka historia, jednak tutaj nie chodzi o historię,
a przede wszystkim o pomoc. Ewa będzie korzystać
z rehabilitacji. Aleksandrowskie Forum Społeczne
podczas wakacyjnych Planów B przeprowadzi
zbiórkę w celu pomocy Ewie. Nasza aleksandrowianka, która również była wyróżniona w plebiscycie na Sportowca Roku, na co dzień cieszy się
dwójką wspaniałych dzieci. To najbliższa rodzina
daje jej energię do życia i Ewa chce walczyć podobnie jak na boisku. Do tej walki potrzebuje teraz
silnej wspierającej drużyny. Zbiórka prowadzona
jest również na stronie zrzutka.pl!
Na koniec o wizycie Lukasa Podolskiego w Aleksandrowie. To piłkarz mający w swoim dorobku
mistrzostwo świata z reprezentacją Niemiec
w 2014 roku. Dwa brązowe medale MŚ i srebrny
ME. W kadrze rozegrał 130 meczów i strzelić 49
goli. Lukas Podolski obecnie gra w Górniku Zabrze.
Jego drużyna przebywa na obozie w Opalenicy.
Rywale z Ukrainy – Worskła Połtawa stacjonują
w Warszawie. Chcieli się spotkać w połowie drogi
i rozegrać mecz sparingowy. Artur Ilski, pracownik MOSiR, stanął na wysokości zadania i dopełnił negocjacyjnych formalności. Mistrz świata
wystąpić na obiekcie im. Włodzimierza Smolarka,
to piękna historia.
Oczywiście, że zależało nam bardzo, aby Lukas
podpisał gadżety, które w przyszłości przekażemy
na licytację. Nie było to łatwe zadanie, wymagało
cierpliwości. Na gwiazdy trzeba czekać i tak było
w tym przypadku. Nie ma co narzekać, bo Lukas
Podolski jest jednym z najlepszych piłkarzy w historii Niemiec i warto było poczekać na dwuminutowe
spotkanie. W imieniu burmistrza Jacka Lipińskiego
miałem okazję przekazać piłkarzowi pamiątkową
koszulkę Aleksandrowa Łódzkiego. Z Lukasem
Podolskim spotkałem się 13. lat temu na stadionie
ŁKS podczas benefisu Tomasza Kłosa.
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Mistrzostwa Polski i kolejne medale dla
BUSHI
W Lublinie odbyły się Mistrzostwa Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym. W imprezie wzięło udział ponad
700 dzieci z całego kraju. Dla Centrum Kształcenia Karate Tradycyjnego BUSHI był to kolejny po Pucharze
Świata bardzo udany występ.
— Nasze dzieci wróciły z 9 medalami. To
dowód na to, że na treningach nie próżnujemy i cały czas doskonalimy technikę, ale
i psychikę, a przy tym super się bawimy. Należą się wielkie gratulacje i brawa dla wszystkich zawodników — powiedział Sebastian
Ziembikiewicz, trener młodych karateków.
Medale zdobyli:
1 miejsce w kata – Maja Sławińska
1 miejsce w kumite, 3 miejsce w kata – Natalia Ociepa
3 miejsce w kata, 3 miejsce w kata drużynowym, 3 miejsce w kumite - Daria Denus
3 miejsce w kata, 3 miejsce w kata drużynowym – Nadia Figiel
3 miejsce w kata drużynowym – Kinga Sęczkowska.
Pozostała reprezentacja: Kaja Mirowska,
Lena Szabela, Gabriela Ociepa, Igor Stępień.

Zapraszamy na zawody jeździeckie
Jak zawsze podczas
wakacji, szykuje się gratka dla miłośników zawodów
jeździeckich.
Stajnia Adrianna i klub
jeździecki Horseproﬁ zaprasza na HORSEPROFI
CHALLENGE, który odbędzie się w dniach 1617 lipca w Adamowie. Na
zawody w skokach przez
przeszkody i ujeżdżaniu
przyjedzie prawie setka
koni. Zawodnicy walczyć
będą o miejsca i puchary, w tym o puchar Burmistrza.
Organizatorzy
serdecznie zapraszają do
dopingu w godzinach 1016. Wstęp wolny.
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sport

Awans Sokoła
Czwartek (23 czerwca) był dość szczęśliwy
dla drużyny trenerów
Tomasza Czerepińskiego i Arkadiusza Nowackiego. Mimo że przegrali
pierwszy mecz barażowy,
to w drugim spełnili marzenia i awansowali do II
ligi wojewódzkiej.
Piłka nożna jest pięknym
sportem, a na najpiękniejsze
momenty czasem czekamy
latami. Drużyna Sokoła Aleksandrów rocznik 2007 rozpoczęła sezon z jednym celem
— wywalczyć awans do II ligi
wojewódzkiej.
Rozpoczęło się od ligowych
rozgrywek. Zespół po dobrym
sezonie musiał rozegrać mecz
o mistrza z Łódzką Akademią
Futbolu II. Aleksandrowianie
w ten sposób rozpoczęli decydującą fazę sezonu. Mecz odbył się na boisku Startu Łódź
i zakończył zwycięstwem 1:0.

Dzięki tej wygranej Sokół
awansował do gry w barażu
okręgowym. Przeciwnikiem
była Różna Kutno. Pierwszy
mecz na wyjeździe zakończył się zwycięstwem 3:1. 12
czerwca w Rudzie Bugaj był
rewanż. Sokół wygrał 2:0
i awansował do decydującej
fazy rozgrywek.
O tym, kto awansuje do
II ligi wojewódzkiej zadecydował dwumecz z Macovią
Maków. W pierwszym na
wyjeździe padł wynik 3:2 dla
gospodarzy. To nie wróżyło dobrze, jednak drużyna
trenera Tomasza Czerepińskiego wiedziała, że atutem
spotkania rewanżowego musi
być własne boisku oraz publiczność. I oczywiście doskonała forma, bez której nie
byłoby sukcesu. Okazało się
bowiem, że w rewanżu Sokół
Aleksandrów wygrał wysoko
z Macovią Maków 8:1 i wywalczył upragniony awans!
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— Osiągnęliśmy nasz zakładany cel sportowy, awans
do ligi wojewódzkiej. Była to
runda niezmiernie emocjonująca. Każdy kolejny krok
nauczył nas wielu nowych
cennych rzeczy. Nie brakowało emocji zarówno w lidze,
jak również w rundzie barażowej — zaznacza Tomasz
Czerepiński, trener Sokoła
Aleksandrów rocznik 2007.
Szkoleniowiec jest bardzo
dumny. Wspólnie z rodzicami, piłkarzami, a także całym
sztabem stworzył drużynę —
a to oznacza sukces.
— Jako trener jestem bardzo dumny. Pokazaliście
charakter, zawziętość i konsekwencje w drodze po „swoje”. Ten awans to dopiero jeden z wielu szczebli Waszej
przyszłej kariery, który mam
nadzieje, zmotywuje nas
wszystkich do jeszcze bardziej
wytężonej pracy i kształtowania Was, jako wyśmienitych

zawodników i ludzi — zaznaczył szkoleniowiec.
Osiągnięty wynik, to nie
jest przypadek. Trener musi
mieć wsparcie nie tylko ze
strony piłkarzy, ale również
klubu oraz rodziców. To właśnie rodzice dają swoim dzieciom motywację do dalszej
pracy i dzięki temu każdy młody zawodnik zdaje sobie sprawę, że nie trenuje tylko i wyłącznie dla siebie. Jeśli widzi,
że najbliższa rodzina wspiera
go w sportowych działaniach,
to jest w tym sens i cel. A marzenia znacznie łatwiej spełnia
się mając wsparcie.
— Z tego miejsca chciałbym podziękować w szczególności zawodnikom. Tym,
którzy
byli
„szkieletem”
zespołu od pierwszego do
ostatniego meczu, kapitanowi Jackowi Szulcowi oraz
zawodnikom z całej kadry
pierwszego zespołu. Podziękowania należą się również

chłopakom z drugiej drużyny, którzy byli wsparciem
sportowym, ale również
mentalnym i kibicowskim
na każdym meczu. Dziękuję
trenerom: drugiemu trenerowi Arkadiuszowi Nowackiemu, trenerowi bramkarzy
Dominikowi Dębowskiemu,
trenerowi od przygotowania motorycznego Bartkowi
Grąbkowskiemu, Michałowi
Bistule oraz Kamilowi Kmieciowi, za treningi formacyjne,
a także Krzyśkowi Szabeli za
wsparcie zespołu. Dziękuję
również prezesowi, Zarządowi oraz kierownictwu klubu,
za wszelkie sprawy formalne
i wsparcie w organizacji. Nie
byłoby sukcesów bez wiernych kibiców i wszystkich
śledzących poczynania naszej
ekipy. Dziękujemy rodzicom
za wsparcie w każdym meczu, szczególnie w tych najważniejszych — zakończył
Tomasz Czerepiński. (Kiniu)
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