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opinie
Sukces... czy jednak nie?
No to mamy pasztet. Inflacja w sierpniu
przekroczyła 16 procent i jakoś wcale nie chce
maleć pomimo zaklęć Glapińskiego i uporczywego zrzucania winy na Tuska. Rząd
fachowców z premierem Pinokiem na czele
doprowadził nasz piękny kraj na krawędź
katastrofy. Szumne zapowiedzi Beaty Szydło
z 2015 roku że „Polska w ruinie” spełniły się
co do joty - rzeczywiście jesteśmy w ruinie,
a nawet w czarnej d...
16,1 procent inflacji oznacza, że rocznie znika
nam nie tylko jedna cała pensja, ale niemal półtorej. Harujemy przez 40 dni w roku za frajer,
bo to co zarobimy, zjada nam inflacja. I nich
nie wciskają nam kitu, że winni są wszyscy
dookoła, tylko nie oni. W innych krajach inflacja jest znacznie niższa, choć uwarunkowania
gospodarcze i polityczne takie same.
Ale tak naprawdę jeszcze nie narzekajmy. Bo
to, co najlepsze jest dopiero przed nami. A zacznie się już niebawem, wraz ze spadkiem jesiennych temperatur. Niedługo przyjdzie dzień,
w którym trzeba będzie włączyć ogrzewanie
albo rozpalić w piecu. Wtedy dopiero zacznie
się dramat milionów polskich rodzin. Składy
opałowe świecą pustkami od miesięcy i nic nie
wskazuje na to, żeby miał się na nich pojawić
jakiś węgiel. Wręcz przeciwnie. Rządzący robią
wszystko, aby składy puścić z torbami i je
pozamykać. Bo jak czegoś nie widać, to tego nie
ma. Po co więc trzymać puste place po węglu.
Jeszcze je pokaże TVN albo jaka inna zagraniczna telewizja? Węgla nie ma i nie będzie
i coraz mniej osób ma jakieś złudzenia w tej
kwestii. Zanosi się także na zakręcenie gazu, bo
co prawda wybudowaliśmy rurę do Norwegii,
zwaną Baltic Pipe, ale rząd zapomniał zakontraktować do tej rury wsad. Wcześniej zresztą
Morawiecki obrażał Norwegów twierdząc, że
żerują na wysokich cenach gazu i że powinni te
pieniądze oddać. Teraz na kontrakt szanse są
raczej marne...
Jest jednak pewien sukces. Wydrukowano
milion egzemplarzy podręcznika pt. „Historia
i Teraźniejszość”. Będą one dostępne na każdej
poczcie, nawet w większych wsiach. Jak już zabraknie drewna, butelek i starych opon, zawsze
będzie można kupić tę cegłę i wrzucić do pieca.
Nieźle to rząd wymyślił...
Apis

Firma na stałe związała się z Aleksandrowem

ABB to już nie tylko silniki…
Od otwarcia kampusu przemysłowego ABB w Aleksandrowie
Łódzkim mija 13 lat. Przez ten czas znacząco się on
rozrósł, poszerzył profil swojej produkcji, wdrożył
najnowocześniejsze technologie. Wybudowano nie tylko
drugą fabrykę, w której produkowane są m.in. urządzenia
elektryczne dla ogromnych statków — wycieczkowców, ale
także postawiono na prace badawczo-rozwojowe. Obecnie
kampus przemysłowy zatrudnia około 1000 osób.
— ABB w Aleksandrowie Łódzkim przez wiele lat było kojarzone
wyłącznie z silnikami elektrycznymi — mówi Paweł Mastalerz,
Dyrektor Fabryki Napędów. — To
jednak już przeszłość. W ostatnich
latach postawiliśmy na innowacje
i nowe produkty. To właśnie z myślą o nich powstała druga fabryka
usytuowana obok tej wytwarzającej silniki elektryczne. Powstają tu
m.in. nowoczesne falowniki, mające zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu — począwszy od
pojazdów trakcyjnych, takich jak
lokomotywy czy tramwaje, a kończąc na największych turbinach
wiatrowych znajdujących się na
morzach i oceanach.
Te ostatnie, to nie tylko duży
wolumen produkcyjny dla fabryki, ale również przyszłość światowej energetyki odnawialnej.
Falownik w turbinie wiatrowej to
serce całej elektrowni. Jego zadaniem jest dostosowanie parametrów elektrycznych do istniejącej
sieci energetycznej z dbałością
o bezpieczeństwo odbiorców końcowych. Konwertery z fabryki
ABB w Aleksandrowie Łódzkim są
eksportowane do wielu krajów na
całym świecie.
ABB to także technologie przyszłości. Firma zaangażowała się
w m.in. w produkcję pierwszej
polskiej lokomotywy wodorowej.
Pojazd zbudowany przez bydgo-

ską Pesę można było obejrzeć na
Targach Kolejowych TRAKO jesienią 2021 roku. W jego wnętrzu
pracuje cały szereg zaawansowanych technologicznie urządzeń,
z których część powstała właśnie
w aleksandrowskiej fabryce. Firma stawia na eko-transport, który
bez wątpienia jest niedaleką przyszłością. I to nie tylko kolejowy.
Produkuje się tu także napędy
elektryczne do łodzi motorowych,
a nawet dźwigów budowlanych
i koparek.
— Jesteśmy częścią grupy ABB,
która nieustannie się rozwija
i odpowiada na trendy w gospodarce, dlatego warto u nas pracować — zachęca dyrektor Paweł
Mastalerz. — Nasz aleksandrowski zakład napędów zatrudnia
obecnie około 400 osób, rocznie

zwiększając zatrudnienie o około
20 procent. Aktualnie tworzymy
nowe zespoły produkcyjne, logistyczne i inżynieryjno-techniczne
w związku z dynamicznym rozwojem naszej fabryki. Na stanowiska
produkcyjne mimo zaawansowanych technologicznie produktów
nie jest niezbędne wykształcenie
kierunkowe o profilu elektryczno-mechanicznym. Wystarczy chęć
uczenia się, zaangażowanie i pozytywne nastawienie do wykonywanych obowiązków.
ABB oferuje swoim pracownikom atrakcyjne wynagrodzenia,
bogaty pakiet benefitów pozapłacowych, możliwość ciągłego rozwoju, kontaktu z najnowszymi
światowymi technologiami oraz
stabilność zatrudnienia. Praca
jest wymagająca, ale dająca wiele satysfakcji i zadowolenia. ABB
zostało wyróżnione 3 miejscem
w rankingu najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce
w 2022 roku opublikowanym
przez firmę Randstad. Drzwi do
ABB stoją otworem dla wszystkich
tych, którzy nie boją się wyzwań
i chcą być za pan brat z technologiami przyszłości. (kec)
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Byliśmy na „karpikach”
14-letni Wicek Świercz z Aleksandrowa Łódzkiego to wielki pasjonat
wędkarstwa. Aleksandrowianin bije
swoje rekordy na łowisku w Ciężkowie. Przy nas wyciągnął 13-kilogramowego karpia. Reportaż można
obejrzeć na stronie facebookowej Telewizji Aleksandrów Łódzki.
— Dzięki tacie pokochałem tę pasję.
To jest odpoczynek od szkoły, jest też
okazja, by uciec poza miasto oraz spędzić czas w ciszy. To lepsze niż siedzenie przy komputerze — zaznacza nasz
bohater.
Wicek to nie tylko zapalony wędkarz, ale również kierowca kartingowy
oraz śpiewak. No i oczywiście „ranny
ptaszek”, bo na ryby trzeba wstać bardzo wcześnie.
— Karpie łowię od dwóch lat i jak
na razie mój rekord życiowy to karp
ważący 20 kg. Co mnie pasjonuje
w wędkarstwie? Przede wszystkim
cisza, a muszę przyznać, że podczas
łowienia ryb są również emocje. Nigdy nie wiesz, jaką rybę złowisz. Może

trafisz na suma, który ma ponad 50
kg? Sprzęt do łowienia ryb może nieco
ułatwić nam zadanie, ale nie łowi ryb
za nas. Uważam, że w wędkarstwie
umiejętności są najważniejsze — dodaje Wicek Świercz.
Podczas nagrywania naszego reportażu udało się wyciągnąć z wody
13-kilogramowego karpia. Byliśmy
świadkami wyłowienia pięknego okazu karpia bez łusek. Na łowisku łapie
się ryby, by je za chwilę wypuścić.
— Dla nas bezpieczeństwo ryby jest
najważniejsze. Musimy spełnić pewne
wymagania wynikające z regulaminu,
mieć odpowiedni sprzęt. Zazwyczaj
łowimy rybę, robimy zdjęcie i wypuszczamy. Zarzucamy wędkę i czekamy
na następną — dodaje 14-letni aleksandrowianin.
Nasz tekst w pełni nie oddaje tych
emocji, które można było przeżyć
podczas nagrywania reportażu. Dlatego zachęcamy Państwa, aby zobaczyć
na facebooku telewizji naszą wakacyjną relację. (Kiniu).

1 września — rozpoczęcie

Uroczyste apele i powitania po
dwóch miesiącach nieobecności
w szkole towarzyszyły inauguracji roku szkolnego. Czwartkowy
poranek wywołał u wielu uczniów
uśmiech na twarzach. Zwłaszcza
tych młodszych, którzy nie mogli się
już doczekać, by wrócić do szkoły.
W Sportowej Szkole Podstawowej
nr 3, w Szkole Podstawowej nr 4,
w Szkole Podstawowej w Rąbieniu,
Rudzie Bugaj i Bełdowie gościem
uczniów był burmistrz Jacek Lipiński. 1 września naukę rozpoczęło w naszej gminie ponad 4 tysiące
uczniów. A to oznacza, że z roku na
rok jest ich coraz więcej i potrzebne
są inwestycje. I będą: rozbudowa
czeka Szkołę Podstawową w Bełdowie i w Rudzie Bugaj.
W Sportowej „Trójce” gośćmi
specjalnymi byli olimpijczycy-lekkoatleci: Aneta Lemiesz i Sylwester
Bednarek, a uczniowie, którzy reprezentować będą polskie barwy

na zawodach lekkoatletycznych
w Brnie — złożyli ślubowanie.
Przed uczniami i kadrą nauczycielską nowe wyzwania edukacyjne
i pedagogiczne. Nowością w planie
lekcji będzie przysposobienie obronne, czyli zmodyfikowana wersja edukacji z bezpieczeństwa. Przedmiot
będzie obowiązkowy dla uczniów
klasy ósmej w szkole podstawowej.
Od 1 września w szkołach mają obowiązywać tzw. godziny czarnkowe.
Każdy nauczyciel zatrudniony na
pełnym etacie będzie musiał przeznaczyć jedną godzinę tygodniowo
na konsultacje dla uczniów, wychowanków lub rodziców. Zmian
w szkołach ponadpodstawowych
jest jeszcze więcej. Przed uczniami
i nauczycielami rok nowych wyzwań
i zmierzenia się z nowymi wymogami edukacyjnymi.
Uczniom i nauczycielom życzymy
samych sukcesów i wytrwałości do
czerwca. (kbs)

Obligacje na trudności finansowe
Polskie samorządy są w coraz gorszej sytuacji finansowej.
Okrojone dochody z PIT-u pozbawiły gminy grubych milionów
złotych. Do tego dochodzi inflacja. Coraz trudniej jest dopiąć
budżety. Aleksandrów Łódzki, by to zrobić, już w styczniu
zdecydował się na wypuszczenie obligacji na sumę 8 mln złotych.
W czwartek 25 sierpnia radni podjęli decyzję o zwiększeniu sumy
o kolejne 4 mln złotych, czyli wypuszczenie w sumie 12 tysięcy
papierów dłużnych. Samorządowcy mówią wprost — to koło
ratunkowe dla samorządów aktywnych inwestycyjnie, chcących
dalej się rozwijać.
Mimo zwiększenia zadłużenia o 4
miliony, budżet gminy Aleksandrów
Łódzki ma się dobrze i nie ma ryzyka, że się to zmieni. Nasze zadłużenie,
w skali roku, to nieco ponad 31 proc.
Opracowana przez władze gminy wieloletnia prognoza finansowa, nie pozostawia wątpliwości, że zadłużenie
jest i będzie bezpiecznie obsługiwane.
Warto podkreślić, że Gmina Aleksandrow Łódzki spełnia wszystkie
wymogi zawarte w artykule 243 usta-

wy o finansach publicznych — a jest
to najważniejszy wskaźnik badany
przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która kontroluje wszystkie
samorządy czy są zdolne finansowo
obsługiwać swoje zadłużenie. Dodatkowe środki są zabezpieczeniem dla
zbilansowania budżetu na rok 2022.
Związane jest to z wieloma czynnikami, jednak najważniejszym z nich
jest finansowa polityka rządu, która
doprowadziła do ruiny budżety wielu
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polskich samorządów. Aleksandrów
Łódzki, dzięki dobremu zarządzaniu, znajduje się w niewielkim gronie
miast i gmin, które mimo trudności
zafundowanych przez władzę centralną, radzą sobie dobrze. Niestety,
wspomniane już działania rządu PiS,
przez ostatnie 3 lata pozbawiły budżet gminy blisko 60 milionów złotych. Łatwo więc zauważyć, że emisja
obligacji nie byłaby konieczna, gdyby
nasze dochody nie zostały uszczuplone przez rząd. Bez wprowadzonych
zmian podatkowych moglibyśmy zrealizować dużo więcej projektów oraz
inwestycji, bez konieczności zwiększania zadłużenia.
Rzeczywistość jest jednak taka, że
aby nadal rozwijać gminę i prowadzić
na jej terenie inwestycje, emisja obligacji była konieczna. Pamiętajmy jednak, że tytuły dłużne, kredyty czy obligacje są na całym świecie typowym
instrumentem, z którego korzystają
wszystkie gospodarki. Nasze zadłuże-

nie to niewiele ponad 30 proc. rocznego budżetu gminy. W tym samym
czasie, rząd Prawa i Sprawiedliwości
wprowadził zadłużenie Państwa na
poziom BILIONA 200 miliardów złotych — to prawie trzy roczne budżety. 300 proc. do 30 proc. zadłużenia
— tak prezentuje się porównanie budżetu państwa w stosunku do budżetu
gminy Aleksandrów Łódzki.
Pamiętajmy też, że wszelkie dotacje, przekazywane gminie przez rząd,
to pieniądze wirtualne — promesy.
Aby je wykorzystać, musimy zaangażować swoje środki i liczyć na to,
że otrzymamy pieniądze po wykonaniu zadania. Przekazywane środki
są również niewspółmierne do strat,
jakie ponoszą samorządy w związku
z polityką rządu Prawa i Sprawiedliwości. Tylko dzięki prowadzonej
wzorowo od 20 lat polityce finansowej Aleksandrowa Łódzkiego, nasz
budżet nie jest zagrożony, a inwestycje są realizowane. (jc, kbs)
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aktualności
Święto pieczonego ziemniaka
… w Sobieniu
Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, Sołtys i Rada
Sołecka wsi Sobień, Ochotnicza Straż Pożarna w Sobieniu, Koło Gospodyń Wiejskich w Sobieniu, Biblioteka
oraz Klub Kultury w Sobieniu serdecznie zapraszają
na Święto Pieczonego Ziemniaka — 3 września 2022,
o godz. 14.00, do świetlicy OSP w Sobieniu. Wstęp –
własnoręcznie przygotowana potrawa. W programie:
konkursy, gry, zabawy, ognisko, potrawy z ziemniaków. Muzyczną imprezę poprowadzi DJ.

Sołectwa sięgają po fundusze
Gmina Aleksandrów Łódzki uzyskała dofinansowanie
do trzech projektów w ramach małych projektów
w programie „Sołectwo na plus”.
— Gmina Aleksandrów Łódzki
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy, złożyła trzy wnioski na dofinansowanie do realizacji trzech inwestycji.
Wnioski zostały zaakceptowane
i otrzymaliśmy dofinansowanie.

aż tylu, żeby sobie co tydzień
pograć na takim dużym boisku.
Więc wpadłem na pomysł, żeby
napisać projekt, grant o pozyskanie funduszy, żeby zakupić sprzęt
sportowy typu mniejsze bramki,
jakieś rzeczy do trenowania, że-

Taka realizacja inwestycji sprzyja
ogólnie aktywności mieszkańców
oraz daje możliwość spędzenia
wspólnie wolnego czasu — powiedziała Krystyna Karasiak kierownik Referatu Zieleni Miejskiej
i Utrzymania Czystości.
Dotacje otrzymały trzy sołectwa: w Rudzie Bugaj, Sobieniu
i Adamowie Nowym, a umowy
podpisywali bezpośrednio sołtysi.
Sołectwo Ruda Bugaj otrzymało 12 tys. zł na sprzęt sportowy.
— Spotykamy się z mieszkańcami, gramy sobie w piłeczkę.
Nawet powstała drużyna „Puchaczy” Rudy Bugaj, ale z uwagi
na to, że boisko jest duże, duże
bramki, więc nie zawsze nas jest

byśmy mogli się bawić wspólnie
z rodzinami — powiedział Leszek
Janowski sołtys Rudy Bugaj.
Również 12 tys. zł otrzymało sołectwo w Sobieniu. Sobień doczeka
się boiska do piłki plażowej. Mieszkańcy już zadeklarowali, że wezmą
czynny udział w przygotowaniu terenu pod budowę, zakupią niezbędne wyposażenie i zamontują je.
— Była to inicjatywa mieszkańców, szczególnie młodzieży.
Już w tamtym roku składaliśmy
wniosek, ale dopiero w tym roku
doszło do realizacji i dostaliśmy
dofinansowanie właśnie na boisko plażowe do piłki siatkowej
— powiedziała Halina Stopyra
sołtys Sobienia.

— Młodzież chciała tego boiska. No cóż, można to zrobić tylko na terenie, który należy w tym
momencie do sołectwa lub do
stowarzyszenia OSP. Prace ziemne wykona firma, bo tak był przeprowadzony kosztorys. Trzeba
zebrać humus, nawieźć piachu,
ułożyć agrowłókninę, ale pozostałe prace, czyli przygotowanie
linii, montaż sprzętu, który za-

… w Nakielnicy
Свято печеної картоплі
W niedzielę (4 września 2022 r.) zapraszamy na „Święto
Pieczonego Ziemniaka”. Wydarzenie odbędzie się w parku
zabytkowego dworu Zachertów w Nakielnicy. Początek
o godzinie 16:00.
У неділю (04.09.2022) запрошуємо на «Свято
печеної картоплі». Захід відбудеться у парку історичної
садиби Захерт у Накельниці. Початок о 16:00 год.
Celem spotkania jest kultywowanie zapomnianych
zwyczajów i tradycji ludowych wpisanych w polską kulturę, tworzących narodową tożsamość, zwiększenie wiedzy
o nich i historii regionu. W programie „ziemniaczane” gry
i zabawy, ziemniaki z ogniska, słodki poczęstunek, koncert
pieśni ukraińskich.
Dużą atrakcją spotkania będzie koncert w wykonaniu
Diany Tomenko, zawodowej piosenkarki, autorki tekstów
i nauczycielki śpiewu z Kijowa, absolwentki Kijowskiego
Instytutu Muzycznego.
Метою зустрічі є культивування забутих звичаїв
і народних традицій, вписаних у польську культуру,
створення національної ідентичності, розширення
знань про них та історію краю. У програмі –
«картопляні» ігри та забави, картопля з вогню, солодкі
частування та концерт української пісні.
Особливою атракцією зустрічі стане концерт у
виконанні Діани Томенко, професійної співачки,
автора пісень і викладача вокалу з Києва, випускниці
Київського музичного інституту.
Imprezę organizuje Partnerstwo na Rzecz Aleksandrowa Łódzkiego wspólnie ze Stowarzyszeniem „Raj” z Aleksandrowa Łódzkiego, a dofinansowana jest z budżetu gminy Aleksandrów Łódzki.
Захід організовує Партнерство для Александрова
Лодзінського спільно з Асоціацією «Raj» з
Александрова Лодзінського та співфінансується з
бюджету гміни Александрув Лодзінський.

kupimy, będziemy robić we własnym zakresie — dodaje Robert
Kotas prezes miejscowego OSP.
Najwięcej środków, bo aż 85
tys. złotych pozyskało sołectwo w Adamowie Nowym. Za
te środki powstanie plac zabaw
i siłownia.
— To miejsce na pewno będzie
integrować dzieci i dorosłych.
Tym bardziej, że jest tutaj przystanek autobusowy, dzieci wracają tutaj ze szkoły. Zbudowaliśmy
teraz altankę i wszystko razem
w całości będzie ładnie wyglądało
i służyło wszystkim mieszkańcom
— powiedziała Anna Zych sołtys
Adamowa Nowego. (S.S.)

Uwaga! zmiana trasy i rozkładu „78”
W związku z planowanym zakończeniem prac
torowych na ul. Aleksandrowskiej w Łodzi, Zarząd
Dróg i Transportu informuje, że od dnia 1 września 2022 r. zmianie ulegną: trasa linii 78
— Targowy Rynek (Aleksandrów Łódzki) – Warszawska, Wojska Polskiego – Łódź: Aleksandrowska, Rydzowa, Rojna, Traktorowa, Aleksandrowska,
Limanowskiego, Woronicza – Dworzec Łódź-Ża-
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bienic (dotyczy wszystkich kursów), Dworzec Łódź-Żabienic – Helska, Brukowa, Limanowskiego,
Aleksandrowska, Traktorowa, Rojna, Szczecińska
– Antoniew – Rąbień: Słowiańska, Aleksandrowska
– Aleksandrów Łódzki: Konstantynowska, Wojska
Polskiego, Warszawska – Targowy Rynek; rozkład
jazdy linii 78, przy czym ilość kursów na odcinku
objętym porozumieniem nie ulegają zmianie.
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remonty szkół

Asfalt połączy Rudę Bugaj z Łobodzią
Marzenia mieszkańców
Rudy Bugaj o asfaltowej
ulicy Podleśnej wreszcie
się spełniają. Gmina otrzymała na ten cel 2 miliony
złotych dotacji z funduszu
inwestycji strategicznych.
Ulica z bogatą już historią
próby jej asfaltowania będzie nareszcie zmodernizowana w całości.
— Część ulicy Podleśnej
od strony Aleksandrowa była
zrobiona wcześniej, taki kawałek do szkoły — opowiada
Leszek Janowski sołtys Rudy
Bugaj. — Później troszeczkę
próbowaliśmy jej zrobić funduszom sołeckim, ale wiadomo że z funduszu nie da się
dużo zrobić, więc udało się
zaledwie kilkadziesiąt metrów. Stwierdziliśmy więc, że
kawałkami to będziemy robić
kilka lat i zaczęliśmy pisać do

urzędu, by spróbowali zdobyć jakieś dotacje, cokolwiek
i zrobić wreszcie tę newralgiczną ulicę na wsi.
I udało się. Bo jak wieś,
to znaczy był tu kiedyś PGR.
Można więc było złożyć dokumenty o modernizację drogi
w ramach dotacji na popeerelowskie tereny wiejskie. Gmina więc złożyła.
— Mamy zapewnienie od
Urzędu Miasta, że w przyszłym roku ma być rozpoczęta
inwestycja na zasadzie zaprojektuj i wybuduj i droga będzie asfaltowa aż do Łobodzi
— mówi sołtys.
Bo ulica Podleśna łączy
Rudę Bugaj z Łobodzią. Dzieci idą tędy do szkoły, rodzice
jadą do pracy. Utwardzona
tylko tłuczniem, latem niemiłosiernie kurzy, jesienią
i zimą stoi w wodzie, o wy-

bitych dziurach nie wspominając. Do Rudy Bugaj coraz
więcej osób się sprowadza,
coraz więcej domów buduje.
Coraz więcej też ludzi jeździ

Każdy dzień na medal…
„Każdy dzień na medal”
— w ramach tego programu
Sportowa Szkoła Podstawowa może otrzymać aż 60 tys.
zł na realizację projektów
promujących aktywność fizyczną w placówce. A wszystko dzięki głosom internautów, którzy pomogli wygrać
kategorię szkół miejsko-wiejskich w konkursie organizowanym przez Procter
& Gamble, Polski Komitet
Olimpijski oraz sieć sklepów
Biedronka.
— Zwyciężyliśmy w województwie łódzkim, ale jeszcze większym
sukcesem jest to, że zdobyliśmy

tędy autami. Nawet jeździ bus
podmiejski, aż 7 razy na dobę
przejeżdża ulicą Podleśną
i zabiera pasażerów do Aleksandrowa. Można więc sobie

spokojnie dojechać, nie trzeba mieć nawet własnego auta.
A jak już ktoś ma, to w przyszłym roku przejedzie nowiutką ulicą Podleśną. (kbs)

Mamy zdolnych uczniów

największą ilość głosów w Polsce.
Dla naszej szkoły będzie to duży zastrzyk finansowy. Możemy otrzymać
maksymalnie 60 tys. zł. Pieniądze
przeznaczymy na dodatkowe zajęcia dla dzieci w klasach 1-3. Będą
dopłaty do zgrupowań sportowych,
gwiazdy sportu będą w naszej szkole
prowadzić zajęcia sportowe — informuje Piotr Adamczewski, dyrektor
Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3
w Aleksandrowie.
Dzięki głosom internautów „Sportowa Trójka” cieszy się z dużego sukcesu. Kampania promująca akcję
trwała nie tylko w internecie. Przedstawiciele placówki zbierali głosy
również podczas wakacyjnego Planu
B, czyli imprez organizowanych przez
Urząd Miejski. (Kiniu)

Sportowcy, artyści, ale i laureaci wielu naukowych olimpiad. Jednym słowem najlepsi
z najlepszych odebrali w ostatnim tygodniu sierpnia stypendia fundowane przez Fundację
Prym. Mówimy o tym dlatego,
że spośród 31 uzdolnionych
uczniów
zakwalifikowanych
do grantu — aż 17 to młodzież
z aleksandrowskich szkół —
uzdolnieni
matematycznie,
językowo, sportowo czy artystycznie, którzy w minionym
roku brali udział w olimpiadach i konkursach szkolnych.
Uroczyste wręczenie dyplomów
i nagród odbyło się w siedzibie
PRYM-u w Parzęczewie. Wśród młodych i zdolnych mieszkańców naszej
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gminy byli uczniowie sportowej
Trójki, Czwórki, podstawówki z Rąbienia i Rudy Bugaj. To lekkoatleci,
naukowcy, dla których elektrotechnika czy fizyka to pasja. Historycy
wygrywający regionalne krajowe
olimpiady. Jednym słowem ponadprzeciętni, a nawet wybitni. Fundacja wspólnie z przedsiębiorcami
na ten cel wygenerowała 20 tysięcy
złotych. Każdy stypendysta otrzymał
po 650 złotych . Dumni byli nie tylko rodzice i dyrektorzy szkół. Duma
rozpiera również włodarzy gminy.
Burmistrz Jacek Lipiński ufundował dodatkowo uczniom nagrody
— bony na 500 złotych, które wraz
z gratulacjami, wręczył osobiście.
My też gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów .(kbs)
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sdl nadchodzi…

Już 8 września startuje XIII.
edycja Summer Dying Loud!
Po pandemicznym przestoju,
w końcu w trzydniowej formule,
z największymi nazwami świata
muzyki hard & heavy. Nic dziwnego, że bilety na to wydarzenie
rozchodzą w zawrotnym tempie.
Summer Dying Loud przez ostatnie
13 lat urósł z niepozornej, jednodniowej imprezy, do pełnowymiarowego
trzydniowego festiwalu, z polem namiotowym i mnóstwem dodatkowych,
pozascenicznych atrakcji. To 42 zespoły z całego świata, które prezentują
pełen przekrój stylistyczny od klimatycznego rocka, poprzez klasyczny
heavy metal, aż po najbardziej ekstremalne formy muzycznego rzemiosła.
To w końcu jedyne wydarzenie, które
przyciąga do Aleksandrowa Łódzkiego
gości z całej Europy stając się pełnoprawnym produktem turystycznym,
z którego korzysta coraz więcej lokalnych przedsiębiorców z branży hotelarskiej i usługowej.
Rozpiska czasowa dużej sceny prezentuje się następująco:
8 września czwartek
13:00-13:30 Narbo Dacal
14:00-14:30 Chainsword
15:00-15:30 Drip of Lies
16:00-16:30 Jad
17:00-17:45 Dom Zły
18:15-19:00 Gruzja
19:30-20:30 Dvne
21:00-22:00 Asphyx
22:30-23:30 Napalm Death
00:00-01:00 Truchło Strzygi
9 września piątek
13:00-13:30 Skøv
14:00-14:30 Only Sons
15:00-15:30 Deszcz
16:00-16:30 Ragehammer
17:00-17:45 Fleshworld
18:15-19:15 Night Demon
19:45-20:45 Grand Magus
21:15-22:15 In The Woods...
22:45-00:00 Tiamat
00:30-01:30 Tides From Nebula
10 września sobota
13:00-13:30 Moonstone
14:00-14:30 Krzta
15:00-15:30 Wij
16:00-16:45 Motorowl
17:15-18:00 Witchmaster
18:30-19:30 Master
20:00-21:00 Conan
21:30-22:30 Wolfbrigade
23:00-00:15 Watain
00:45-01:45 Mord'A'Stigmata
Rozpiska czasowa małej sceny prezentuje się następująco:
8 września czwartek
18:45 - 19:30 Hedone
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20:15 - 21:00 Taxi Caveman
21:45 - 22:30 Loathfinder
23:15 - 00:00 Nytt Land
9 września piątek
19:00 - 19:45 Izzy And The Black Trees
20:30 - 21:15 Fertile Hump
22:00 - 22:45 Dola
23:45 - 00:30 Bismarck
10 września sobota
19:15 - 20:00 Czarny Bez
20:45 - 21:30 Las Trumien
22:15 - 23:00 St. John
00:00 - 00:45 Nightrun87
Jak co roku na festiwalu pojawi się
salon tatuażu, w którym przez cały czas
pracować będzie aż czterech uznanych
tatuatorów oraz piercer. Swój udział
potwierdziły wszystkie najważniejsze
distra zajmujące się wydawaniem niezależnej muzyki. Pojawi się również
galeria sztuki z wystawą prac alternatywnych artystów, rysowników i ilustratorów, którzy na co dzień zajmują
się m.in. tworzeniem grafik na okładki
płyt. Nie zabraknie kina plenerowego
z trzema unikatowymi filmami grozy.
To tylko część atrakcji dodatkowych,
jakie czekają na festiwalowiczów!
A Wy, nie czekajcie do ostatniej
chwili i już dziś zarezerwujcie swój bilet
na stronie ebilet.pl/summerdyingloud.
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aleksandrowska rada seniorów

Kończy się pierwsza kadencja
Aleksandrowskiej Rady Seniorów
W lipcu br. Aleksandrowska Rada
Seniorów, kończąca pierwszą kadencję swojej działalności, zorganizowała
podsumowujące posiedzenie w pięknej,
naturalnej scenerii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Przewodnicząca
ARS Barbara Szutenbach podsumowała pracę seniorów w minionej kadencji.
Podziękowała koleżankom radnym za
trudną, efektywną, społeczną pracę oraz
tym wszystkim seniorom, którzy angażowali się w realizację zadań na potrzeby mieszkańców miasta i gminy. Wyróżniający się seniorzy byli zaproszeni na to
zebranie.
W drugiej części spotkania seniorzy bawili się
przy muzyce, a do tańca przygrywał im również pan
Ryszard. Nie zabrakło poczęstunku z grilla i na słodko, a spotkanie uwieńczyło płonące ognisko i śpiewy
przy gitarze pana Ryszarda.
Pytana o największy sukces mijającej kadencji
Aleksandrowskiej Rady Seniorów, Barbara Szutenbach powiedziała:
— Całą kadencję trzeba uznać za sukces. Mimo
pandemii udało nam się zintegrować środowisko
seniorów, poprzez spotkania, szkolenia, udział
w licznych wydarzeniach, wycieczkach czy bezpłatnych badaniach. Udało nam się uruchomić
Telewizję Seniorów, gdzie zapraszamy ciekawych
gości, a dzięki doskonałej współpracy z Urzędem
Miejskim, Burmistrzem Jackiem Lipińskim i Panią Sekretarz Iwoną Dąbek otrzymaliśmy świetlicę i załatwiliśmy wiele innych spraw, istotnych
dla seniorów. Świetlica stała się centrum naszej
działalności i miejscem częstych spotkań. Dodam, że na 11 osób Rady Seniorów, praktycznie
wszystkie zaangażowały się w pełni w naszą działalność.
Teraz pora na nowe rozdanie i wybór nowej rady,
a wybory już wkrótce. Na razie kandydaci do ARS
zbierają podpisy z poparciem. Minimum to 10 podpisów, ale wielu kandydatów, z obecnego składu
Rady Seniorów może się pochwalić znacznie większym poparciem. (S.S.)
Zdjęcia pochodzą z FB Aleksandrowskiej Rady
Seniorów.
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taki był plan b…
To już jest koniec. Za nami 10 tygodni wakacji a przed nami 10 miesięcy do kolejnych. Jak pokazują
statystyki, ponad połowa Polaków
wyjechała na wakacje. W porównaniu z ubiegłym rokiem spadła liczba
odpoczywających nad Morzem Bałtyckim za to przybyło turystów na
górskich szlakach. Spora część wybrała też zagraniczne kierunki. Byli
jednak i tacy, którzy nie wybrali się
nigdzie, a urlop spędzili w mieście.
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A jak te dwa miesiące spędzali aleksandrowianie?
Łącznie osiem weekendów z planem
B. Podczas każdego ogrom atrakcji —
dmuchańce, lody, plaża, ślizg wodny,
animatorzy — wymieniać można dalej.
Łącznie przez teren Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przewinęło się kilkadziesiąt tysięcy osób. Rozpoczęliśmy
zawodami strażackimi, obchodziliśmy
święto kolorów, dzień pszczoły, piknik
rycerski, otwieraliśmy scenę w ogro-

dach biblioteki. Sporym zainteresowaniem cieszył się szafing i pchli targ
w parku miejskim. Dla biegaczy ucztą
był dwudniowy Mororun. Nie możemy
zapomnieć o muzycznym lecie w Aleksandrowie i cyklu 9 koncertów organizowanych wspólnie z Partnerstwem
na rzecz Aleksandrowa. Przez te dwa
miesiące podczas każdego ze spotkań
prowadziliśmy zbiórkę charytatywną
na leczenie Ewy Michalak. To były naprawdę intensywne wakacje. (ak)
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trochę kultury

Artur Barciś „Aktor musi grać, by żyć”
Artur Barciś – absolwent Wydziału Aktorskiego, Państwowej
Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona
Schillera w Łodzi, którą ukończył w 1979 roku. Aktor filmowy,
dubbingowy, teatralny i telewizyjny, reżyser i scenarzysta. Znany szerszej publiczności z roli Czerepacha z serialu „Ranczo”
oraz Tadeusza Norka z serialu „Miodowe Lata”. Artur Barciś
to człowiek wielu zalet i talentów potrafi dziergać swetry, paść
krowy na łące oraz chodzić na szesnastocentymetrowych szpilkach. Założył własną stronę internetową, by być w kontakcie
z fanami. Więcej o słynnym aktorze można przeczytać w fascynującym wywiadzie przeprowadzonym przez Kamilę Drecką
w książce „Aktor musi grać, by żyć”.
Tomasz Samojlik „O rety! Przyroda”
Tomasz Samojlik jako pracownik Instytutu Biologii Ssaków
Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, zajmuje się badaniem historii przyrodniczej Puszczy Białowieskiej. Autor
„Żubra Pompika” tym razem zaprasza nas na niebanalną
przyrodniczą przygodę. Na rysunkowych planszach przedstawia z humorem, jak toczy się życie zwierząt i roślin
o każdej porze roku. Na każdej stronie zwierzaki opowiadają ciekawą historię poprzez dymki, w których zamieszczone
są dowcipne hasła, a każda z nich zawiera sporo wiedzy.
Ilustracje zostały wykonane przez autora są barwne i szczegółowe.
„O rety! Przyroda” Tomasza Samojlika nie tylko bawi i uczy,
ale kształtuje wrażliwość dzieci na przyrodę oraz rozwija ich
spostrzegawczość. Książka jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży, ale również dorośli wyciągną
z niej wiele ciekawych informacji.
Eduard Wierkin „Wyspa Sachalin”
Każdy z nas zastanawiał się jak będzie wyglądał świat po końcu
świata. Dmitry Glukhovsky przedstawił ją w serii książek „Metro”, a Cormac McCarthy w „Drodze”, obie różniące się fabułą
jednak podobne względem jedynego celu – przetrwania. Drogi
Czytelniku, jeśli lubisz czytać o postapokaliptycznej przyszłości
świata zainteresujesz się powieścią Eduarda Wierkina „Wyspa
Sachalin”.
Korea Północna wywołała wojnę atomową, w którą została
wciągnięta reszta świata. Dawne stolice przemieniły się w pustkowia, tam gdzie ludzi nie zabiły bomby, uśmiercało promieniowanie. Zdziesiątkowaną cywilizację pozbawia życia zaraza,
którą nie można powstrzymać. Japonia ocalała, jednak w kraju
trwa walka o przetrwanie. To właśnie stamtąd pochodzi główna
bohaterka, futurolożka Lilak. Zostaje wysłana na wyprawę badawczą na tytułową wyspę Sachalin, która jest strefą przejściową między Japonią, a resztą świata. Na wyspę przybywają uchodźcy
z kontynentu, jak i zostają wysłani ludzie którzy nie zasługują na życie w społeczeństwie. Misją
bohaterki jest stworzenie prognozy przyszłości oraz wytłumaczenie, dlaczego ludzkość znalazła się
na krawędzi zagłady.
Książka została napisana w surowym stylu, minimalna ilość dialogów oraz filozoficzny ton może
zniechęcić nawet wytrawnego czytelnika. Jednak piękny język literacki wynagradza nam wszelkie
niedociągnięcia.
Joanna Wtulich „Ogień i lód”
Akcja książki dzieje się we Lwowie na początku XX wieku,
kiedy hrabianka Anna Lipińska debiutuje na tamtejszych salonach. Jej przybycie zwraca uwagę nieustępliwego pułkownika
Michała Dukajskiego, który będzie starał się o rękę dziewczyny.
Na drodze stanie mu konkurent przybyły z Paryża – przemysłowiec Adam Małaszewicz.
„Ogień i lód” to nie tylko romans z historią w tle, to także
powieść o początkach feminizmu w czasach, kiedy kobieta nie
miała żadnych praw. Dodatkowym atutem są barwne opisy
Lwowa, a lekki styl pisania autorki wciąga od pierwszych stron.
„Ogień i lód” jest pierwszym tomem Trylogii Lwowskiej, tom
drugi „Światło i mrok” i tom trzeci „Brzask i zmierzch”, także
są dostępne w bibliotece.

2 września PIĄTEK
11:45 Jak zostałem samurajem (97') - USA, Chiny, Wlk. Brytania
13:30 Kurozając i zagadka chomika ciemności (91’) – Belgia
15:15 Jak zostałem samurajem (97') - USA, Chiny, Wlk. Brytania
17:00 Powodzenia, Leo Grande (97’) – Wielka Brytania
18:40 Szczęścia chodzą parami (108’) – Polska
20:30 Kryptonim Polska (97’) – Polska
3 września SOBOTA
11:30 Pies w rozmiarze XXL (88’) – USA
13:15 Jak zostałem samurajem (97') - USA, Chiny, Wlk. Brytania
15:00 Kurozając i zagadka chomika ciemności (91’) – Belgia
16:45 Greckie wakacje (105’) – RPA
18:45 Kryptonim Polska (97’) – Polska
20:30 Szczęścia chodzą parami (108’) – Polska
4 września NIEDZIELA
11:15 Pies w rozmiarze XXL (88’) – USA
12:45 Kurozając i zagadka chomika ciemności (91’) – Belgia
14:30 Jak zostałem samurajem (97') - USA, Chiny, Wlk. Brytania
16:15 Greckie wakacje (105’) – RPA
18:10 Szczęścia chodzą parami (108’) – Polska
20:00 Kryptonim Polska (97’) – Polska
9 września PIĄTEK
18:30 Trzy tysiące lat tęsknoty (107’) – Australia, USA
20:15 Szczęścia chodzą parami (108’) – Polska
10 września SOBOTA
12:30 King: Mój przyjaciel lew (105’) - Francja
14:30 DC LIGA – SUPER PETS (106’) – USA
16:30 King: Mój przyjaciel lew (105’) - Francja
18:20 Kryptonim Polska (97’) – Polska
20:15 Trzy tysiące lat tęsknoty (107’) – Australia, USA
11 września NIEDZIELA
11:00 King: Mój przyjaciel lew (105’) - Francja
12:50 DC LIGA – SUPER PETS (106’) – USA
14:45 King: Mój przyjaciel lew (105’) - Francja
16:40 Trzy tysiące lat tęsknoty (108’) – Australia, USA
18:30 Szczęścia chodzą parami (108’) – Polska

Książki dostępne w Filii w Sobieniu.
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20:20 Kryptonim Polska (97’) – Polska
40 i cztery, Nr 14 (655), 2 września 2022 r.

plan b
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

Pierwsza farbiarnia
Właściciel Aleksandrowa,
Rafał Bratoszewski, swoje
miasto zaczął zasiedlać rzemieślnikami produkującymi tzw. sukno „orydynarne”
czyli grube o jednolitym kolorze. Aby poprawić jego estetykę, do jego wykończenia
potrzebne było barwienie.
Zdając sobie z tego sprawę,
że obecność zdolnego i wykwalifikowanego farbiarza
jest konieczna, Rafał sprowadził do osady z powiatu
łęczyckiego J. B. Tetlaffa
podpisując z nim akt notarialny w połowie 1819 roku.

Do budowy jego domu
mieszkalnego i zabudowań farbiarni przeznaczył 7 mórg gruntu miary chełmińskiej dochodzącego do ulicy Piotrkowskiej
(morga chełmińska = 0,57 ha).
Otrzymał on pomoc w postaci
drzewa na ściany, belki i słupy
do zabudowy potrzebne. Mógł
założyć ogród i korzystać ze stawu (połowu ryb). Również mógł
polować dla własnych potrzeb
w lasach i borach w czasach
„przyzwoitych” (określonych
przez właściciela lub jego leśniczego). Nie wolno mu było
„szynkować”.

Terlaﬀ musiał mieć zapas
własnej gotówki lub gotowe
wyposażenie farbiarni, aby
poza wybudowaniem potrzebnych budynków przy pomocy darmowych materiałów
budowlanych, wyposażyć ją
w wannę farbiarską mającą
dostęp do „wartkiej” wody
(na fragmencie mapy z 1821
roku zaznaczono ciek wodny
ze stawem) i miejsce na suszenie ufarbowanego towaru. Do
suszenia, szczególnie w chłodnych dniach, potrzebne było
długie pomieszczenie oraz
drewno ze składowiskiem zabezpieczone przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi.
Aby mógł zarabiać, dostał mo-

nopol (brak konkurencji) na
farbowanie z zastrzeżeniem,
że każdy rzemieślnik Aleksandrowa będzie miał zapewnioną usługę na swoje wyroby,
ponosząc taką samą opłatę
jak ceny w najbliższych farbiarniach. Wszelkie opłaty na
rzecz dziedzica jak i dla miasta
miał farbiarz zacząć płacić od
1822 roku.
Wszyscy starsi mieszkańcy
miasta pamiętają największy
zakład pończoszniczy ZPP
„Sandra”. Sporo z nich w nim
pracowało. Właśnie ten zakład pobudowano na terenie
przeznaczonym przez Rafała
Bratoszewskiego na pierwszą
farbiarnię.

Dane z Archiwum Państwowego w Łodzi.
Elżbieta Wróbel

biać bez żadnych ograniczeń,
nie martwiąc się, że ZUS zawiesi lub zmniejszy wypłacaną
emeryturę czy rentę. Wyjątek
od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył
wyliczoną emeryturę do kwoty
świadczenia minimalnego. Jeśli ich przychód z tytułu pracy
przekroczy wysokość kwoty
podwyższenia do minimalnej
emerytury (od marca 1338,44
zł brutto), to świadczenie za
dany okres będzie wypłacane
w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum.
Ograniczenia nie dotyczą
również niektórych rencistów.

Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych,
których niezdolność do pracy
związana jest ze służbą wojskową oraz osoby pobierające
renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń.
Zarobkować bez ograniczeń może również osoba
pobierająca rentę rodzinną,
która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia
powszechnego wieku emerytalnego.

Miły i pożyteczny czas dla „Lutni”
Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”
z Aleksandrowa Łódzkiego bardzo
pracowicie i miło spędziło czas między
13 a 15 sierpnia 2022.
— Skorzystaliśmy z zaproszenia
wystosowanego przez dyrygenta Sławomira Palucha i prowadzonego
przez niego chóru Hemantus z Janikowa. Zostaliśmy wspaniałe przyjęci przez publiczność uczestniczącą
w wysłuchaniu trzech naszych koncertów z pieśniami patriotycznymi —
powiedziała Renata Banacka-Walczak
kierownik chóru „Lutnia”.
— W ten sposób pięknie uczciliśmy
Święto Wojska Polskiego z pieśnią na
ustach, wzbogacając swymi śpiewami
msze święte między innymi w Kolegiacie w Uniejowie, kościele pw. św.
Wawrzyńca w Parlinie oraz w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny

Królowej Polski w Dąbrowie — proboszczem obu parafii jest ks. Dziekan
Dekanatu Mogileńskiego Mirosław
Kaczmarek — dodaje pani dyrygent.
Oprócz ciężkiej pracy był też czas
wytchnienia nad jeziorem oraz mile
spędzone chwile podczas wspólnego
śpiewania przy ognisku.
Specjalne podziękowanie chórzyści
„Lutni” kierują do dyrektora Zespołu
Szkół w Dąbrowie, Pana Pawła Brzykcy za przygotowanie posiłków oraz zaplecza noclegowego oraz do Dyrektora
Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku — Pana Jana Szymańskiego za organizację koncertu w Muzeum Ziemi
Mogileńskiej w Chabsku oraz wspaniałe ognisko. Natomiast Wójtowi
Gminy Dąbrowa Marcinowi Barczykowskiemu należą się podziękowania
za sfinansowanie wyżywienia. (S.S.)

Mniej dorobisz, emerycie
Od września limity dorabiania dla pracujących rencistów oraz wcześniejszych
emerytów będą niższe. Wynika to ze spadku przeciętnego
wynagrodzenia
krajowego
w II kwartale.
Nowe graniczne kwoty
przychodu, które wpływają na
zmniejszenie lub zawieszenie
świadczeń będą obowiązywać
od września do listopada. Potem zmienią się znowu od 1
grudnia. Zmiany limitów powinni obserwować niektórzy
świadczeniobiorcy, szczególnie chodzi tu o dorabiających
rencistów oraz emerytów,

którzy nie ukończyli jeszcze
powszechnego wieku emerytalnego (60/65 lat).
Zarobki do kwoty 4.309,40
zł brutto miesięcznie, czyli do
70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nie wpłyną na zmniejszenie emerytury
czy renty. Jeśli będą wyższe niż
8 003,20 zł brutto, czyli 130
proc. tego wynagrodzenia, to
świadczenie ZUS może zawiesić. Uzyskanie przychodów
miesięcznie w granicach od
4309,41 zł do 8 003,20 zł brutto spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę
przekroczenia, nie więcej jed-
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nak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Od marca br.
do końca lutego 2023 r. wynosi
ona 691,94 zł dla emerytury
i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 518,99 zł
dla renty z tytułu częściowej
niezdolności do pracy i 588,19
zł dla renty rodzinnej dla jednej osoby.
Kto może dorabiać bez
ograniczeń
Wysokością
przychodów
nie muszą przejmować się
emeryci, którzy ukończyli już
powszechny wiek emerytalny
(60/65 lat). Oni mogą dora-

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego
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ogłoszenia
OGŁOSZENIA DROBNE
ZAPROSZENIE
Zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego HPV jest główną przyczyną zachorowania na raka
szyjki macicy, a najskuteczniejszą i bezpieczną formą profilaktyki pierwotnej są szczepienia ochronne
przeciwko temu wirusowi w populacji pediatrycznej.
W związku z tym, Zarząd Województwa Łódzkiego serdecznie zaprasza 14-letnie dziewczęta z
powiatu zgierskiego do skorzystania z bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi HPV w ramach
„Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
w latach 2022-2024”. Program obejmuje badania lekarskie kwalifikujące do szczepienia przeciwko
HPV, edukację zdrowotną, szczepienia przeciwko HPV w schemacie dwudawkowym.
MIEJSCA REALIZCJI PROGRAMU W POWIECIE ZGIERSKIM
Nazwa podmiotu
leczniczego

L.p.

Adres miejsca realizacji
Programu

1.

Neuca Med Sp. z o.o., Toruń

2.

Miejski Zespół Przychodni
Rejonowych w Zgierzu

3.

Rejestracja do Programu

ul. Witkacego 2 D

42 715 26 69

95-100 Zgierz
Przychodnia Rejonowa Nr 3,
ul. Łęczycka 24a,

506 767 010, 506 766 854, email:
sekreteriat@przychodnie.zgierz.pl

95-100 Zgierz

Centrum Medyczne Boruta
Sp. z o.o. w Zgierzu

ul. Andrzeja Struga 2-4, 95100 Zgierz

42 714 35 06, 42 714 35 20.

Realizacja Programu trwa do końca grudnia 2022 roku lub do wyczerpania środków finansowych.
Program jest w całości finansowany ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego.

WYKAZ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

Nr działki

Powierzchnia
działki

Brużyczka Księstwo,
1. gm. Aleksandrów Łódzki LD1G/00038123/1

43/48

0,1200ha

Cena
nieruchomości
brutto
netto
81.180,00zł

Brużyczka Księstwo,
2. gm. Aleksandrów Łódzki LD1G/00038123/1

43/51

0,1200ha

81.180,00zł

Brużyczka Księstwo,
3. gm. Aleksandrów Łódzki LD1G/00038123/1

43/52

0,1423ha

96.063,00zł

Lp. Położenie nieruchomości

KW

Brużyczka Księstwo,
4. gm. Aleksandrów Łódzki LD1G/00038123/1

43/64

0,1330ha

89.913,00zł

Brużyczka Księstwo,
5. gm. Aleksandrów Łódzki LD1G/00038123/1

43/70

0,1294ha

87.453,00zł

1. Przedmiotowe działki są niezabudowane, nieogrodzone, w części zakrzaczone, miejscami rosną
samosiejki drzew ( teren porośnięty jest sitowiem), 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. Wszystkie
działki położone są wzdłuż wydzielonej drogi ( droga nie jest urządzona w terenie), bez uzbrojenia.
Obecnie dojazd utrudniony. Działki nr 43/48, 43/51 i 43/52 położone w granicy terenów
zmeliorowanych. 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, dla terenów
oznaczonych na rysunku planu symbolem 3MN od 1MN do 8MN, Gminy Aleksandrów Łódzki dla
fragmentu obrębu wiejskiego Brużyczka Księstwo ustala się:
• przeznaczenie podstawowe -tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
• dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające- pomieszczenia usługowe realizowane w ramach
przeznaczenia podstawowego na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Działki o numerach ewid. gruntów 43/48, 43/51, 43/52 oznaczone symbolem 3MN- zabudowa
mieszkalna jednorodzinna, działki o numerach ewid. gruntów 43/64, 43/70 oznaczone
symbolem 4MN- zabudowa mieszkalna jednorodzinna
3. Nieruchomości będą sprzedawane w drodze przetargu zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
4. Okres publikacji wykazu biegnie od dnia 11 sierpnia 2022r. do dnia 02 września 2022r.
5. Określa się termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w

nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami tj. do dnia 26 września 2022r.

Szczegółowe informacje udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w
Aleksandrowie Łódzkim, pok.112, tel. 042 270 03 54.
Aleksandrów Łódzki 11 sierpnia 2022 roku.
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• Mycie okien i sprzątanie mieszkań. Tel. 886 934 721.
• Szwaczki przyjmę — najchętniej rencistki i emerytki. Tel. 603 872 267.
• Punkt kurierski — przesyłki, paczki — ulica Pabianicka 81/83 zapraszamy.
Tel. 534 577 134.
• Zatrudnię szwaczki — tkanina, dzianina. Tel. 601 303 827.
• Kosmetyczkę lub stażystkę kosmetyczkę zatrudnię w Łodzi. Łódź-Polesie.
Tel. 504 926 944.
• Udzielę korepetycji z matematyki i angielskiego dla szkoły podstawowej.
Przygotuję do matury podstawowej z matematyki. Kontakt: 690 900 090 —
studentka politechniki.
• Zlecę ogrodzenie siatką jednego boku działki — ok. 30 mb. Tel. 665 923 115.
• Sprzedam działki budowlane 8 000m kw.do podziału, Kania Góra, gm.
Zgierz. Tel. 660 549 075.
• Glazurnictwo — stylizacja łazienek, kuchni itp. Tel. 663 969 969.
• Mycie okien, sprzątanie, pranie dywanów. Tel. 663 963 969.
• Pracownika na stację LPG, ul. Wierzbińska zatrudnię. Tel. 501 044 737.
• Wynajmę mieszkanie w Łodzi — Teofilów C. Mieszkanie w bloku, 45m kw;
2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, parter. Miejsce spokojne, kulturalni
lokatorzy, bardzo blisko do tramwaju, autobusu, taxi, sklepy w pobliżu,
osiedlowy ryneczek. Bliższe informacje na miejscu. Tel. 729 277 844.
• Kupię mieszkanie do remontu w kamienicy. Tel. 608 585 788, 600 354 007.
• Z długoletnim doświadczeniem jako dziewiarz szuka pracy Tel. 781 471 828.
• Sprzedam dużą działkę (8 tys. m kw.) w Adolfowie gmina Zgierz. Tel. 660
549 075.
• Sprzedam bojler elektryczny 80 l — 200 zł. Tel. 603 887 259.
• Akcesoria dla małego psa oddam. Tel. 603 887 259.
• Sprzedam działkę — 1000 m, ,,przytulona” do nietuzinkowego ogrodu,
pięknej rezydencji, gdzie ciszę i spokój zakłóca tylko śpiew ptaków i szum
cudownie pachnących sosen otaczającego ją z czterech stron lasu. Bałuty
Zachodnie, okolice Zimnej Wody. Tel. 691 546 293.
• Sprzedam overlok Textima 300 zł, bojler 50 l — 100 zł. Tel. 513 908 002.
• Poszukuję szwaczki do skarpet. Tel. 513 908 002.
• Sprzedam tanio trzy rowery górskie. Tel. 518 639 523.
• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (PZERiI) zaprasza do
współpracy emeryta na stanowisko Skarbnika, w siedzibie oddziału przy ul.
Piotrkowskiej 4/6, Aleksandrów Łódzki. Zgłoszenia: tel. 42 712 16 25 lub
kontakt osobisty.
Bezpłatnie publikujemy OGŁOSZENIA DROBNE — tel. 42 27 00 343.

BURMISTRZ ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO
Ogłasza wykaz lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.
Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 i art. 37 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2021r., poz.1899) i art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2022r., poz. 559, 583) 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

Cena ułamkowej
części gruntu
Cena naniesień
budowlanych

Udział w gruncie

Aleksandrów Łódzki, A-2
Al. Wyzwolenia 15 m 54

223/2
1348m²

LD1G
/00038580/2

1.650,00zł
115.250,00zł

5/1000

2.

Aleksandrów Łódzki, A-1
ul. Ogrodowa 5 m 3

521
1042m²

LD1G
/00046845/7

78.500,00zł
88.200,00zł

38/100

3.

Aleksandrów Łódzki, A-1
ul. Ogrodowa 5 m 4

521
1042m²

LD1G
/00046845/7

47.700,00zł
53.100,00zł

23/100

Lp.

1.

1.

Budynek mieszczący lokal mieszkalny nr 54 z poz. 1 to 4-piętrowy, podpiwniczony, 4-klatkowy budynek. Został
wzniesiony w 1969r.:
• Lokal nr 54 z poz. nr 1 ma powierzchnię użytkową 27,21m². Jest zlokalizowany na II piętrze ww.
budynku. Na lokal składają się 1 pokój (18,05m²), kuchnia (4,46m²), łazienka (3,00m²) i przedpokój
(1,70m²).
C.O. miejskie, ciepła woda z bojlera elektrycznego. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną,
wodno-kanalizacyjną, gazową, CO miejskie.
2. Budynek mieszczący lokal mieszkalny nr 3 z poz. 2, to obiekt parterowy ze strychem, niepodpiwniczony, wzniesiony
w technologii tradycyjnej w 1900r.:
• Lokal nr 3 z poz. nr 2 ma powierzchnię użytkową 70,31m². Jest zlokalizowany na parterze ww. budynku. Na
lokal składają się 3 pokoje (22,40m², 19,44m² i 13,70m²), kuchnia (9,36m²), łazienka (5,41m²).
Do lokalu przynależą 3 komórki o powierzchni użytkowej 16,08m² w budynku gospodarczym.
Instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, ogrzewanie- centralne ogrzewanie z pieca na
węgiel, ciepła woda z bojlera elektrycznego.
3. Budynek mieszczący lokal mieszkalny nr 4 z poz. 2, to obiekt parterowy ze strychem, niepodpiwniczony, wzniesiony
w technologii tradycyjnej w 1900r.:
• Lokal nr 4 z poz. nr 3 ma powierzchnię użytkową 42,34m². Jest zlokalizowany na parterze ww. budynku. Na
lokal składają się 3 pokoje (9,86m², 12,33m² i 11,74m²), kuchnia (5,19m²), łazienka (3,22m²).
Do lokalu przynależą 2 komórki o powierzchni użytkowej 16,04m² w budynku gospodarczym.
Instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, ogrzewanie- piec na węgiel, ciepła woda z bojlera
elektrycznego.
4. 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, 3 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem D18MN,U –teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej lub usług.
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 2022 r. poz.
931, 974, 1137) 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 2021 r. poz. 1899)-na rzecz najemcy lokalu
mieszkalnego.
7. Okres publikacji wykazu biegnie od dnia 11 sierpnia 2022 roku do dnia 02 września 2022roku.
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 2021 r. poz.
1899) tj. do dnia 26 września 2022r
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.
Aleksandrów Łódzki dnia 11 sierpnia 2022 roku.
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Zaprasza Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Jacek Lipiński
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Historie, które
przydarzyły się
pasjonatowi sportu
z małego miasteczka
Michał Kiński

Koniec wakacji dla niektórych piłkarzy był
czasem szlifowania formy przed zbliżającym
się turniejem Copa Aleksandrów Łódzki.
W tym roku odbędzie się w dniach 17-18 września na stadionie im. Włodzimierza Smolarka. Maksymalnie 16 drużyn zagra już po raz
ósmy o Puchar Burmistrza Jacka Lipińskiego.
To będzie doskonała okazja, by wspólnie
na sportowo, miło i sympatycznie spędzić
czas. Zawody piłkarskie stały się już dobrze
znane w naszym województwie, ponieważ
oprócz miejscowych zespołów, mamy gości
z pobliskich miejscowości. Turniej ma już
swoją historię. Na początku były to zawody
organizowane w jednym dniu na miejscowych „Orlikach”, w drugim ﬁnały na obiekcie
MOSiR. Czym się różni ten turniej od innych?
Z amatorskiego turnieju robimy poważne zawody i niekoniecznie chodzi tylko i wyłącznie
o rywalizację. Po dokonaniu zgłoszenia i weryﬁkacji uczestników, losowanie do dwóch
grup odbywa się za pośrednictwem Telewizji
Aleksandrów Łódzki. Rywalizacja trwa dwa
dni. W sobotę strefa grupowa, po cztery
najlepsze zespoły awansują do niedzielnych
ﬁnałów w streﬁe pucharowej. Sędziują profesjonalni sędziowie oddelegowani z Łódzkiego
Związku Piłki Nożnej. W ostatniej edycji udało
się pokazać mecz ﬁnałowy za pośrednictwem
naszego partnera medialnego.
Turniej Copa Aleksandrów jest zawsze
wspierany i organizowany przez Urząd Miejski na czele z burmistrzem Jackiem Lipińskim.
Propagowanie zdrowego trybu życia oraz
organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, pozwala na realizację wielu ciekawych
inicjatyw i motywuje do pracy. Zatem w tym
roku uczestnicy mogą liczyć na wsparcie
samorządu!
Niektórzy z Was już wiedzą, co to jest Copa
Aleksandrów Łódzki, ale zastanawiają się,
kto może grać i jak się zapisać? W zawodach
może uczestniczyć osoba, która ukończyła 18
rok życia i nie ma problemu ze zdrowiem. Zapraszamy amatorów piłki nożnej. Zgłoszenia
do turnieju będą trwać od 5 do 11 września
pod adresem: turniej@aleksandrow-lodzki.
pl, losowanie do grup zaplanowane jest na 14
września. Pamiętajmy, by w zgłoszeniu podać
imię kapitana, nazwę drużyny wraz z miejscowością i telefon kontaktowy do kapitana.
Zachęcam również, aby odwiedzić stronę
www.aleksandrow-lodzki.pl oraz stronę facebookową @copaaleksandrowlodzki.
Wspólnie tworzymy piękną historię
aleksandrowskiego sportu. Nie trzeba być
profesjonalistą, by sięgnąć po mistrzostwo.
W naszym przypadku będzie to walka o mistrzostwo ósmej edycji Copa Aleksandrów
Łódzki 2022. Zatem do zobaczenia! I warto
podkreślić, że również w tym roku możemy
liczyć na sponsorów, których niebawem
poznamy!
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Pływanie artystyczne w „Olimpijczyku”
Żaden klub pływacki w województwie łódzkim nie zajmuje się pływaniem artystycznym
i jako pierwszy już od września
będzie to robił „Olimpijczyk”
Aleksandrów. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży.
— Będziemy realizować projekt wspólnie z Polskim Związkiem Pływackim oraz Ministerstwem Sportu. To ma być
zabawa nie tylko dla dzieci, ale
również dla profesjonalnych
pływaków. Grupa pilotażowa

będzie liczyć 12 zawodników
w wieku 11-13 lat — informuje
Tomasz Lewiński, trener „Olimpijczyka” Aleksandrów.
Sekcją będzie opiekować się
znakomita pływaczka, wychowanka klubu — Katarzyna Golińska. Zapisy już się rozpoczęły.
— Do naszej nowej sekcji
zapraszamy dzieci, które już
pływają i dzieci, które po raz
pierwszy będą próbować swoich sił w wodzie. Nie ma co
się martwić, przede wszyst-

kim chcemy, aby to była dobra
zabawa — powiedziała Kasia
Golińska, trenerka sekcji artystycznej w „Olimpijczyku”
Aleksandrów.
Klub zaplanował test pływacki dla wszystkich chętnych
5 września o godz. 16:00 w pływalni „Olimpijczyk” przy ul.
Bankowej w Aleksandrowie.
Więcej informacji można uzyskać pod nr. telefonu 795 551
716 lub pod adresem: swimclub@olimpijczyk.eu.

Co słychać w MKS Aleksandrów?

W dniach 16-26 sierpnia zawodnicy wraz z kadrą trenerską przygotowywali się do drugiej części
sezonu nad morzem w Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie.
— Super warunki treningowe oraz sumiennie
wykonana praca na zgrupowaniu na pewno zaprocentują dobrymi wynikami na koniec sezonu
— zaznaczają szkoleniowcy.

— Kacper Uliński zdobył brązowy medal na 400
m przez płotki reprezentując Polskę podczas XVI
Letniego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy Bańska Bystrzyca 2022.
— Bartek Adamczewski i Jan Netzel wraz z trenerem Kazimierzem Tomczykiem wzięli udział
w międzynarodowych zawodach Athletic Unlimited Games 2022 w Krakowie. Reprezentacja Polski okazała się najlepsza.
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Sokół Aleksandrów zaczyna wygrywać
Piłkarze Sokoła Aleksandrów zainaugurowali nowy sezon w Betcris
Łódzkiej IV Lidze rozgrywając do tej pory sześć
meczów. Drużyna trenera
Radosława Koźlika jak na
razie zajmuje piąte miejsce. W sobotę gra w Aleksandrowie ze Skalnikiem
Sulejów.
Początek rozgrywek był
słaby, po pierwszych trzech
meczach aleksandrowianie wywalczyli zaledwie
dwa punkty. Zremisowali z Ceramiką Opoczno
1:1, Orkanem Buczek 0:0
i przegrali z AKS SMS
Łódź 1:3. Dopiero wyjazdowe spotkanie wygrane
1:0 z Włókniarzem Zelów
sprowadziło Sokół na odpowiednie tory. Następnie
było zwycięstwo na własnym boisku z RKS Radomsko 1:0 po pięknym
golu Michała Wolinowskiego. W ostatni weekend
aleksandrowianie zagrali
na wyjeździe ze Zrywem
Wygoda i wygrali 3:0.
— Jest coraz lepiej,
wracamy do gry o najwyższe miejsca. Udało nam się
przełamać słabszą passę,
mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Każda wygrana
cieszy i wierzę, że będziemy realizować wszystkie
założenia. Po pierwszej
rundzie będziemy mogli się określić, na co stać
Sokół w tych rozgrywkach — powiedział Radosław Koźlik, trener Sokoła
Aleksandrów Łódzki.
W sobotę kolejny mecz,
tym razem na własnym
boisku ze Skalnikiem
Sulejów. Najbliższy rywal
pokonał w ostatniej kolejce WKS 1957 Wieluń 3:0.
Mecz 7. kolejki rozpocznie się w Aleksandrowie
o godz. 16:30. (Kiniu)

Kadra Sokoła w Becris Łódzkiej IV Lidze
Górny rząd od lewej:
Krystian Ślęzak, Dawid Dybała, Przemysław Woźniczak, Oliwier Janowski, Damian
Bierżyński, Karol Pawlikowski, Szymon Mirowski, Igor Kania, Michał Madejski.
Środkowy rząd od lewej:
Krzysztof Urbański (masażysta), Oleksii
Naidyshak, Mateusz Jacuński, Dariusz Gmosiński, Bartosz Zasadziński, Miłosz Rogalewicz, Sebastian Ostrowski, Jakub Horoszkiewicz, Michał Wolinowski, Kacper Dziuba,
Ireneusz Przybysz (kierownik).
Dolny rząd od lewej:
Igor Wieczorek, Aleksander Jończyk, Jan
Rzeźniczak, Arkadiusz Sima (trener bramkarzy), Radosław Koźlik (trener), Kamil Kmieć
(II trener), Damian Pawlak, Adam Dela, Marcin Pękała.

PRZYSZLI: Damian Bierżyński (Boruta
Zgierz), Dawid Dybała (wychowanek), Adam
Dela (UKS SMS Łódź), Dariusz Gmosiński
(ŁKS), Mateusz Jacuński (Victoria Rąbień),
Oliwier Janowski (wychowanek), Michał Madejski (Boruta Zgierz), Szymon Mirowski (Pogoń Zduńska Wola), Oleksii Naidyshak (Boruta
Zgierz), Sebastian Ostrowski (Zryw Wygoda),
Karol Pawlikowski (Boruta Zgierz), Jan Rzeźniczak (LKS Kwiatkowice), Krystian Ślęzak
(Boruta Zgierz), Igor Wieczorek (wychowanek), Bartosz Zasadziński (UKS SMS Łódź).
ODESZLI: Jakub Mamełka, Piotr Tazbir,
Mateusz Wodziński, Jakub Zagórski, Michał
Góral, Maksym Dubenkov, Jakub Dydak, Artur Golański, Mateusz Sobociński, Jakub Król,
Sebastian Kobiera, Jakub Bartosiński, Jakub
Kowalski, Hubert Polit, Mateusz Lis, Bartłomiej Maćczak, Krzysztof Wojciechowski.

Jesteśmy drugą potęgą w szkoleniu młodzieży w Polsce!
Kiedy ciężko pracujesz na
sukces, uświadamiasz sobie,
że wszystkie wyrzeczenia
idące za tym są niczym, gdy
możesz już cieszyć się sukcesem! Julius Erving „Dr.J”
Przyjmując początek, założenia Klubu UKS Basket Aleksandrów Łódzki na 1 sierpnia
2004 roku, poprzez systematyczną, ciężką pracę z dziećmi
rocznika 1993/94 w Szkole
Podstawowej nr 1, wówczas

Miejskiego Zespołu Szkół
przy ul. Waryńskiego 22/26,
z każdym rokiem dokładaliśmy rozwój sportowy z rozbudową infrastruktury. Małymi krokami przebijaliśmy
się w koszykówce żeńskiej na
poziomie wojewódzkim, by
po chwili móc uczestniczyć
w rozgrywkach centralnych!
Dziś staliśmy się marką,
która przyciąga uzdolnioną młodzież z całej Polski,
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a stworzone warunki rozwoju
dla dzieci poprzez wdrożone
Programy SMOK (Szkolne
Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki) oraz KOSSM (Koszykarskie Ośrodki Sportowego
Szkolenia Młodzieży) w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana
Pawła II przy współpracy
z Ministerstwem Sportu,
władzami Polskiego Związku
Koszykówki, Powiatu Zgierskiego i naszego ukochanego

Miasta Sportu dają szansę na
rozwój talentów sportowych
przy udziale Szkoły Mistrzostwa Sportowego — Liceum
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim stają się
wzorem dla innych!
28.08.2022 r. otrzymaliśmy ranking punktacji klubowej z ujętymi najstarszymi grupami młodzieżowymi
wszystkich ośrodków szkole-

niowych w Polsce i... powtarzamy sukces z poprzedniego
sezonu 2020/2021! Jesteśmy drugą potęgą w Polsce!
Gratulacje i podziękowania należą się wszystkim
zaangażowanym w rozwój
koszykarski dzieci i młodzieży Miasta Sportu: Rodzicom, Rodzinom, Basketkom,
SMS-iankom... całej Rodzinie UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki.
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