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opinie
Pa pa UE

Wjazd na autostradę zamknięty, za to Maratońska już po remoncie

Polska jeszcze nigdy nie była tak blisko
utraty miliardów euro z Unii Europejskiej, jak
jest teraz. Już nie tylko chodzi o umniejszane
na każdym kroku przez PiS-owskich funkcjonariuszy pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, z którego Polska, która do końca 2023
r. otrzymać miała 23 mld euro w dotacjach
oraz 11,5 mld euro pożyczek, ale o pieniądze
unijne w ogóle, czyli to wszystko co dostajemy
na budowę dróg, modernizację kolei, rolnictwa
czy infrastruktury miejskiej. Tzw. Fundusz
Spójności to 76 mld euro, które Unia może nam
wstrzymać ze względu na buńczuczne i głupie
wypowiedzi członków rządu.
Po Polsce jeździ Pan Prezes. Gdzie się nie
znajdzie, zawsze ma przed sobą tabliczkę
z nazwą miejscowości, żeby nie zapomniał
gdzie jest. I jest jeszcze jeden stały element
jego wystąpień — coraz ostrzejsze, bezczelne
i często chamskie najeżdżanie na Unię Europejską i Niemcy. To właśnie dzięki występom
naszego cyrkowca na drabince Unia coraz
wyraźniej daje do zrozumienia, że na pieniądze
z KPO w ogóle nie mamy co liczyć, a jak tak
dalej pójdzie, zostaną nam zakręcone wszelkie

Oddanie całej drogi ekspresowej
S14 przed terminem?
Finiszuje budowa północnego odcinka drogi ekspresowej
S14 — od węzła Aleksandrów Łódzki do Emilii i Słowika.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szacuje,
że wykonanych zostało na tym fragmencie już ponad
80 procent prac. Niemal na całej długości jest ułożona
pierwsza warstwa asfaltu, ostatnie prace wykończeniowe
trwają na niektórych obiektach inżynieryjnych, czyli
mostach, wiaduktach i przepustach. Nowa droga ma być
gotowa w kwietniu, ale jeśli zima okazałaby się ciepła, to
możliwe jest ukończenie budowy jeszcze wcześniej.
Zanim jednak pojedziemy
S14, wprost na autostradę A2
i drogę krajową nr 91 (stara
„jedynka”), kierowców czekają
utrudnienia związane z budową węzłów. Od 10 października,
w związku z podłączaniem drogi ekspresowej S14, zamknięty
zostanie węzeł Emilia, na połączeniu autostrady A2 z drogą
krajową nr 91. Jadący A2 będą
mogli zjechać na DK91 poprzez
węzeł Zgierz Północ, tam też
będzie możliwy najbliższy Aleksandrowa wjazd na autostradę.
Aby dojechać do węzła Zgierz
Północ na A2 z DK91, kierowcy
muszą skorzystać z dróg woje-

wódzkich nr 702 i 708 (jadąc
z północy od strony Łęczycy) lub
z drogi wojewódzkiej nr 702 (jadąc z południa od strony Łodzi).
Utrudnienia te potrwają przez
kilka tygodni, prawdopodobnie
do około 15 grudnia.
— Apelujemy do kierowców
o zwracanie uwagi na oznakowanie wytyczające objazdy oraz na
zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie zmienionej organizacji ruchu — mówi Maciej
Zalewski, rzecznik łódzkiego oddziału GDDKiA.
Ale są i dobre wieści. Wielu
aleksandrowian stara się ominąć zakorkowaną i wciąż będącą

w remoncie ulicę Aleksandrowską i kieruje się na drogę ekspresową S14, by nią dotrzeć na
Retkinię i dalej do południowych
dzielnic Łodzi. Ostatnio taka jazda wiązała się ze sporymi utrudnieniami ze względu na przebudowę ulicy Maratońskiej. Jej
remont właśnie się zakończył —
w czwartek 20 października cała
ulica Maratońska została oddana
do ruchu, zniknęły wygrodzenia,
barierki i ruch jednokierunkowy.
Po Maratońskiej jeździ się już
teraz bardzo dobrze, wymieniono tam nawierzchnię na ponad
2-kilometrowym odcinku od
alei gen. Waltera-Janke do Popiełuszki, przy której to ulicy
powstało rondo z prawdziwego
zdarzenia. Remontu na razie nie
doczekał się za to bardzo tego
wymagający fragment od ul.
Popiełuszki do wjazdu na drogę
S14. Są tam muldy i dziury, trzeba jeździć slalomem, ale w tym
roku miasto Łódź nie planuje
poprawienia tego odcinka. Stanie się to być może w roku przyszłym, o ile wystarczy pieniędzy
w budżecie. (kec)

środki płynące do Polski z Brukseli. Zostaniemy
bez dopłat dla rolnictwa, bez dofinansowania
budowy dróg, bez unijnej „dokładki” do tysięcy inwestycji w każdej polskiej gminie, w tym
także oczywiście w Aleksandrowie.
Niestety, widać coraz wyraźniej, że Kaczor
i Pinokio idą na zwarcie z Unią. „Nie cofniemy
się ani kroku” — te słowa słychać najczęściej.
Może to być celowa strategia, aby Polska
rzeczywiście została wykluczona z podziału
unijnego tortu, a wtedy ta banda nieudaczników ogłosi, że skoro tak, to występujemy
z Unii. Znajdzie się 35 procent wyznawców

Maratońska po remoncie
jest gładka jak stół.

PiS-u, którzy temu przyklasną, bo zamiast własnymi mózgami posługują się przekazami dnia.
I będzie adios, arrivederci, da swidania. Czyli
pozamiatane. A potem znów staniemy się narodem cierpiącym, poszkodowanym, szykanowanym itd. itp. a Polska krajem przegrywów. Ale
czy sami sobie tego nie czynimy? Czy to się nie
dzieje wszystko za milczącą zgodą „zdrowej”
części społeczeństwa? Oczywiście. Widocznie
tak po prostu lubimy... Apis
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aleksandrowskie centrum kultury

Aleksandrowskie Centrum Kultury — otwarte
We wtorkowe popołudnie oficjalnie otworzono
siedzibę Aleksandrowskiego Centrum Kultury, które
mieści się na drugim piętrze Szkoły Podstawowej
przy Waryńskiego. To tam, po dawnym gimnazjum
Scholar i liceum Erazmus, swoje talenty będą
mogli odkrywać i rozwijać zarówno najmłodsi jak
i najstarsi aleksandrowianie.
Do dyspozycji będzie ponad 400 metrów kwadratowych powierzchni. Łącznie
oddanych do użytku zostało
kilkanaście
pomieszczeń.
Drugie piętro po prywatnym
gimnazjum i liceum zostało
przekształcone dla potrzeb
głównie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także całej
aleksandrowskiej społeczności, bo pomysłów jest wiele.
— Do tej pory nasi seniorzy
część zajęć mieli w MDKu,
część wykładów w budynków
pasywnym urzędu a część

w głównej filii biblioteki.
Teraz w końcu jest szansa
w jednym miejscu stworzyć
pracownię plastyczną, historyczną czy nawet muzyczną
— mówi dyrektor Aleksandrowskiego Centrum Kultury, Krzysztof Kozanecki. To
tak, jakbyśmy narodzili się na
nowo — dodaje.
Oprócz seniorów z UTW,
do placówki mogą uczęszczać
dzieci i młodzież w ramach
organizowanych kółek zainteresowań czy warsztatów.
Już utworzyły się grupy z mo-

40 i cztery, Nr 17 (658), 21 października 2022 r.

delarstwa, rysunku i malarstwa. Działają też kółka językowe. Póki, co z angielskiego
i włoskiego, ale wkrótce dołączy i lektor języka hiszpańskiego. Kompletowana jest
też grupa młodych mechatroników oraz programistów.
Owocnie zapowiada się
współpraca z Młodzieżowym Domem Kultury, który
już często pęka w szwach.
Tyle, że MDK jest placówką
edukacyjną dla dzieci i młodzieży.
Aleksandrowskie
Centrum Kultury będzie
jednak funkcjonowało na
zasadach „miejskiego domu
kultury”, czyli otwartego
dla wszystkich. W jednych
zajęciach może uczestniczyć
i rodzic, i dziecko. Inna konfiguracja to — mama uczy
się włoskiego, a pociecha za
ścianą na zajęciach z rysun-

ku. Ideą ACK jest rozwijanie
zainteresowań i pasji bez
względu na wiek, czyli od
„0” do 100 lat.
— Pomysłów jest wiele.
Wszystko na to wskazuje, że
będzie to miejsce tętniące
życiem, łączące pokolenia —
mówi Iwona Dąbek, sekretarz miasta. — Aleksandrów
się rozrasta, stąd brakowało lokali na tego typu działalność. Będziemy chcieli
naszą ofertę dostosować
do mieszkańców w różnym
wieku jak i do oczekiwań
współczesnego obywatela —
dodaje.
W nowej adaptacji budynku należało uwzględnić nie
tylko dostosowanie sal, ale
i zaplecza sanitarnego czy
choćby windę. Mimo, że będziemy użytkować drugie
piętro, możliwość korzysta-

nia z ofert będą miały i osoby niepełnosprawne. Prace remontowo budowlane
kosztowały sporo, bo ponad
pół miliona złotych. Środki
w całości pochodzą z budżetu
gminy.
— Pomieszczenia właściwie przywrócono do stanu
surowego. Usunęliśmy stare
płyty, ościeża, nie zabrakło
prac wyburzeniowych. Należało również wybudować np.
nową łazienkę czy położyć
instalację elektryczną — wylicza Mirosław Lewandowski,
szef firmy remontowej.
Nic, tylko się rozwijać pod
skrzydłami
Aleksandrowskiego Centrum Kultury.
Szczegółowe informacje można otrzymać pod nr. tel. 42
616 65 65 lub bezpośrednio
w siedzibie przy ul. Waryńskiego 22/26. (ak)
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aktualności
Piszemy listy...
w zamian za monetę

W limitowanej serii jest tylko 200 sztuk
pięknych, mosiężnych numizmatów. Awers
to wizerunek Rafała Bratoszewskiego — założyciela miasta, na rewersie widnieje front
ratusza i napis „200-lecie nadania praw
miejskich — Aleksandrów Łódzki 2022”,
z tej okazji bowiem, wydany został numizmat. Nie można go kupić, ale można dostać… Jest tylko jeden warunek.
Z okazji 200-lecia nadania praw miejskich, w Aleksandrowie Łódzkim odbywa się wiele spotkań, wystaw, projekcji, planowane są poważne wydawnictwa.
Jednym z elementów obchodów jubileuszu jest wybicie pamiątkowej monety. W limitowanej serii jest
tylko 200 sztuk pięknych, mosiężnych numizmatów.
Może ją dostać każdy, kto prześle do nas odręcznie
napisany list lub wiersz z przesłaniem do przyszłych
pokoleń albo wykona (własnoręcznie!) rysunek w dowolnej technice z widokiem wybranego znanego
miejsca w Aleksandrowie Łódzkim. Listy i rysunki
(maksymalny format rysunku to A4, może być mniejszy) zostaną zebrane i włożone do specjalnej kapsuły
czasu, którą wspólnie zakopiemy 11 listopada w parku
miejskim, podczas obchodów Święta Niepodległości.
Moneta, którą można otrzymać w zamian za list,
wiersz lub rysunek ma średnicę 30,9 mm, wykonana została z mosiądzu i waży 12,2 g. Każda z 200
wybitych sztuk posiada certyfikat Mennicy Śląskiej.
Do jednej osoby może trafić tylko jedna moneta
(numizmat). Na listy, wiersze i rysunki czekamy
w Wydziale Promocji i Współpracy z Zagranicą (pl.
Kościuszki 4), do 10 listopada. (bez)

Miss Bikini z Aleksandrowa

Urodziła się w Bydgoszczy. Dzieciństwo i wczesną młodość
spędziła w Wielkiej Brytanii, ale w końcu przyjechała do
Aleksandrowa, w którym prowadzi treningi personalne. Do
Miss Polski w bikini fitness ustawia się kolejka pań i panów
chcących zadbać o swoje ciało.
Nicol Kokoszka kulturystykę
zaczęła uprawiać już za granicą. Tam były jej pierwsze starty.
Zainspirowała ją trenerka, która
startowała w zawodach.
— Może troszeczkę mnie do
tego popchnęła. Startuję w kategorii bikini fitness, czyli troszkę
lżejszej od tej typowej kulturystyki. Lżejsza, to chodzi o to,
że nie muszę być aż tak bardzo rozbudowana jeżeli chodzi
o muskulaturę, tylko najpierw
buduję troszkę masy. Dobijam
tam do pewnego stopnia do kilogramów i później zbijam masę
— to redukcja — tłumaczy Nicol.

— Muszę też mieć zarysy mięśni. Wszystko musi być ładnie
widać. Nie jest to prosty sport
i nie jest to też sport dla każdego, bo wymaga wielu wyrzeczeń.
Oczywiście sama bym tego nie
osiągnęła. Mam też małe dziecko, któremu muszę poświęcać
dużo czasu. Oczywiście mój mąż
też mi w tym pomógł i moja trenerka — dodaje zawodniczka.
Rodzina nie przeszkodziła w treningach — wspierała
i wspiera nadal, bo miss w bikini chce wystartować w przyszłym roku na międzynarodowych zawodach, a przez ostatnie

lata uczyła się i zdobywała nowe
kwalifikacje. Teraz z dumą pokazuje swoje dyplomy.
— Tu są moje certyfikatu,
wszystkie praktycznie angielskie, z trenera personalnego,
które ukończyłam w 2019 roku.
A tutaj ukończyłam studia 4-letnie — też w Londynie — Biznes
i Zarządzania, a tu jeszcze takie
dodatkowe szkolenia, plus EMS
i jeszcze idę na kolejne szkolenia
do Warszawy w przyszłym miesiącu, by poznać tajniki pracy
jako trener medyczny.
Nikola pracowała w klubach
fitness w Łodzi. Teraz przyszedł
czas na Aleksandrów. Otworzyła
własny gabinet, w którym jako
trenerka personalna zmienia ciała i nawyki żywieniowe aleksandrowian. Czy znajdzie wśród nich
kandydatkę na przyszłą Miss Bikini, czas pokaże. (S.S. i KBS)

Piknik w Rudzie Bugaj
Dmuchańce,
pyszności przygotowane zarówno
przez Koła Gospodyń Wiejskich, jak i samych mieszkańców. Ognisko i mecz piłki nożnej — tak w niedzielę
9 października żegnało lato
sołectwo Ruda Bugaj. Integracyjny piknik to niewątpliwie doskonała okazja, by
wszyscy się spotkali, bawili,
a później wspierali każdego
dnia. Bo z sąsiadami warto
dobrze żyć.
— Co prawda nie mieliśmy gdzie się spotykać, więc
wybudowaliśmy sobie altanę
sołecką. Teraz, gdy ją mamy,
ten mały domek, mamy
gdzie się już teraz spotykać,
to sobie raz w roku organizujemy takie pożegnanie lata
i tak naprawdę co roku organizujemy piknik sołecki, są-
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siedzki. Zabawa dla wszystkich, dla małego i dla dużego
— mówi Leszek Janowski
Sołtys Rudy Bugaj.
— W naszej Rudzie Bugaj
kochanej mamy koło gospodyń, w którym gotują fantastyczne kobiety, które są
matkami. Mają dużo dzieci,
dużo zwierząt.
— Kochamy się wszyscy
i dziś będziemy serwować
fantastyczny żurek wykonany przez te cudowne dziewczyny — zaprasza pani przy
stoisku gastronomicznym.
A jej koleżanka zaprasza
na prosecco vana.
— Częstujemy prosecco
z włoskiego Piaggio. Proszę
bardzo — mówi, podając
szklaneczkę.
Zabawa jak co roku przednia. (A.K. i S.S.)
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Dzień Edukacji Narodowej
12 października w Młodzieżowym Domu
Kultury odbył się Dzień Edukacji Narodowej
(święto przypada na 14 października). Podczas uroczystości wręczono nagrody i stypendia Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego Jacka Lipińskiego.
Nagrodę Burmistrza Gminy Aleksandrów
Łódzki za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej w 2021 roku
otrzymali:
Beata Marszałek — dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Łódzkim.
Katarzyna Ochnik — dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim.
Katarzyna Hyża — nauczyciel Sportowej Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim.
Katarzyna Kowalska — nauczyciel Miejskiego
Przedszkola nr 1 im. Marii Konopnickiej w Aleksandrowie Łódzkim.
Aleksandra Krawczyk — nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie
Łódzkim.
Magdalena Pakulska-Ośmiałowska — nauczyciel
Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi
im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj.
Mirosława Pełczyńska — nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Ks.Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu.
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Grzegorz Przybysz — nauczyciel Sportowej Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim.
Agnieszka Różycka Zdobysz — nauczyciel Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim.
Dominika Żychlińska — nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Aleksandrowie Łódzkim.
Stypendyści Burmistrza Aleksandrowa
Łódzkiego w zakresie nauki:
Joanna Grzebielucha — Szkoła Podstawowa nr 1
w Aleksandrowie Łódzkim.
Filip Łukasz Kacprzyk — Szkoła Podstawowa nr 1
w Aleksandrowie Łódzkim.
Cezary Kasprzyk — Szkoła Podstawowa nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim.
Filip Kobus — Szkoła Podstawowa nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim.
Michał Pietryk — Szkoła Podstawowa nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim.
Karol Skowron — Szkoła Podstawowa nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim.
Maja Sławińska — Szkoła Podstawowa nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim.
Stypendyści Burmistrza Aleksandrowa
Łódzkiego w zakresie kultury:
Natalia Izdebska — Młodzieżowy Dom Kultury

w Aleksandrowie Łódzkim.
Izabella Jasińska — Młodzieżowy Dom Kultury
w Aleksandrowie Łódzkim.
Zuzanna Lipska — Młodzieżowy Dom Kultury
w Aleksandrowie Łódzkim.
Klaudia Michałek — Młodzieżowy Dom Kultury
w Aleksandrowie Łódzkim.
Amelia Olechnowicz — Młodzieżowy Dom Kultury
w Aleksandrowie Łódzkim.
Agata Radek — Młodzieżowy Dom Kultury w Aleksandrowie Łódzkim.
Aleksandra Stasiak — Młodzieżowy Dom Kultury
w Aleksandrowie Łódzkim.
Wiktor Szymański — Młodzieżowy Dom Kultury
w Aleksandrowie Łódzkim.
Paweł Szymański — Szkoła Podstawowa nr 1
w Aleksandrowie Łódzkim.
Stypendyści Burmistrza Aleksandrowa
Łódzkiego w zakresie sportu: Julita Piasecka, Marta Szeliga-Frynia, Jan Witkowski, Agata
Kasprzycka, Weronika Brzycka, Oliwia Bęben, Justyna Adamczuk, Gabriela Zaron, Klaudia Węcłaś,
Laura Weber, Zuzanna Trybułowska, Joanna Szeklicka, Aleksandra Stasiełowicz, Zofia Skoneczna,
Marta Maćkiewicz, Barbara Lubaszka.
Na koniec uroczystości na scenie zobaczyliśmy
uzdolnioną młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie. Wszystkim gratulujemy!
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Gala 20-lecia
Obecny rok jest szczególny dla naszego miasta, bowiem
obchodzimy 200-lecie uzyskania praw miejskich przez Aleksandrów Łódzki.
22 marca 1822 roku, osada zwana wówczas Wierzbno
otrzymała prawa miejskie i nazwę Aleksandrów na cześć ówczesnego cara Rosji i króla Polski Aleksandra I Romanowa.
Już wówczas osada liczyła 3086 mieszkańców, czyli więcej
niż Łódź, dlatego też początkowo mówiono o Aleksandrowie
Fabrycznym lub Łęczyckim. Jego mieszkańcami byli głównie tkacze i ich rodziny, w większości narodowości niemieckiej wyznania ewangelickiego, Polacy wyznania katolickiego
i Żydzi wyznający judaizm lub jak się wtedy mówiło wyznania mojżeszowego — dlatego mówi się w kontekście Aleksandrowa o mieście trzech narodów.
Miasto w swej historii miało kilku wybitnych włodarzy,
jak choćby Gedeon Godel, polski patriota, pochodzenia austriackiego, weteran wojen napoleońskich, dzięki staraniom
którego miasto przetrwało trudny okres po śmierci założyciela Rafała Bratoszewskiego. Do tych wybitnych postaci należy z pewnością również obecny Burmistrz Aleksandrowa
Łódzkiego Jacek Lipiński, który swoją funkcje objął jesienią 2002 roku, równo 20 lat temu, po wygraniu pierwszych
bezpośrednich wyborów włodarzy gmin. Swoją funkcję pełni już pięć kadencji, podczas których nasze miasto przeszło
gigantyczną przemianę, stając się jednym z lepszych miejsc
do życia w Polsce, o czym świadczą nie tylko rankingi, ale
przede wszystkim ciągły napływ nowych mieszkańców.
W czwartek 14 października 2022 r. w hotelu Jan Sander
odbyła się uroczysta gala, która była okazją do podsumowania obchodów 200-lecia nadania praw miejskich miastu, jak
również 20-lecia pracy obecnego Burmistrza Aleksandrowa
Łódzkiego. Jacek Lipiński zaprosił na nią samorządowców
z sąsiednich gmin i powiatów, przedstawicieli licznych aleksandrowskich organizacji społecznych, klubów sportowych,
działaczy, przedsiębiorców i aleksandrowskich instytucji,
a także urzędników, by podziękować im za dotychczasową
współpracę. Szczególnie zasłużeni goście otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy.
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Szanowni Państwo!
Ten rok jest szczególny dla naszego miasta, bowiem obchodzimy wspaniały jubileusz 200-lecia
otrzymania praw miejskich przez Aleksandrów
Łódzki, i dla mnie osobiście, bo od 20 lat mam
zaszczyt pełnić funkcję Burmistrza tego drogiego nam wszystkim miasta. Z tej okazji pragnę się
z Państwem podzielić moimi refleksjami i podziękować za współpracę wszystkim, którzy wspierali mnie przez pięć kadencji.
Moje życie zawsze związane było z Aleksandrowem. Nigdy jednak nie pomyślałem, że będę
miał udział w rozwoju tego miasta. Chodząc do
szkoły chciałem zostać muzykiem, a na pewno
olimpijczykiem. Potem jednak zamiłowania do
historii pokierowały mnie na prawo. Dopiero
pod koniec aplikacji prokuratorskiej chęć podjęcia działań i zmian w mojej małej ojczyźnie
sprawiło, że w pierwszych wolnych wyborach
w 1990 roku wstąpiłem w szeregi ówczesnej
rady. I tak moje życie do tej pory przebiega samorządową ścieżką.
Aż niewiarygodne, że upływa 20 lat od daty
historycznych wyborów bezpośrednich Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego, kiedy po raz
pierwszy obdarzyliście mnie Państwo mandatem
zaufania. Wolny, demokratyczny samorząd, który budowaliśmy przez ostatnie dwie dekady, to
samorząd nowoczesny, proeuropejski, otwarty
na świat, pełen tolerancji, różnorodności światopoglądowej, kulturowej i obyczajowej. Przez te
pięć kadencji wspólnie stworzyliśmy jedną z najlepszych gmin w kraju.
Budowaliśmy bloki szkoły i przedszkola. Drogi, świetlice i boiska sportowe. Inwestowaliśmy
w dzieci i młodzież. Wspieraliśmy służbę zdrowia, seniorów, lokalne organizacje, a pomocą
społeczną obejmowaliśmy najbardziej potrzebujących mieszkańców. Rozwinęliśmy działalność
prozwierzęcą, chroniliśmy środowisko, wspieraliśmy inwestorów, pozyskiwaliśmy fundusze
unijne, a tereny wiejskie otrzymały nowe oblicze. Nie bez przyczyny nasze wsie podwoiły liczbę mieszkańców. To tu swoje miejsce na Ziemi odnalazło w ostatnich latach kilka tysięcy nowych
obywateli.
Nie ma żadnych wątpliwości, że bez fantastycznego zespołu złożonego z radnych wszystkich
szczebli, znakomicie przygotowanych merytorycznie pracowników urzędu miejskiego, jednostek organizacyjnych gminy, wspierających organizacji pozarządowych i samych cudownych
mieszkańców, nie byłoby samorządowego sukcesu Aleksandrowa Łódzkiego.
Dziś razem czujemy się częścią unikalnej aleksandrowskiej wspólnoty, która stanowi nasz
największy kapitał. Wierzę, że kolejne lata w rozwoju naszej gminy mogą jedynie powiększyć ten
integrujący nas potencjał, który stanie się trwałą wartością w historii Aleksandrowa Łódzkiego.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przez te
wszystkie lata wspierali mnie i przyczynili się do
rozwoju naszej małej ojczyzny.
Z poważaniem
Jacek Lipiński
Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego
40 i cztery, Nr 17 (658), 21 października 2022 r.
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Priorytet 1: Edukacja
Dokładnie dwie dekady temu aleksandrowska oświata zadłużona była na 2 mln zł
a jej długi — sprzedane do różnych firm. W gminie działały wówczas 3 przedszkola, 6
szkół, nie było ani jednego żłobka. Placówce w Rudzie Bugaj groziła likwidacja. W każdej małej wiejskiej szkole liczba uczniów nie przekraczała setki. Tylko największa aleksandrowska szkoła — Szkoła Podstawowa nr 1 miała pełnowymiarową halę sportową.
W pozostałych placówkach lekcje wychowania fizycznego odbywały się na korytarzach
lub w niewielkich salkach gimnastycznych. O profesjonalnych boiskach można było pomarzyć. W szkołach realizowano jedynie podstawę programową a wyniki z egzaminów
nie napawały dumą. Aleksandrów w skali powiatu plasował się na 5. miejscu.
Dziś wciąż mamy 6 szkół w mieście
i trzy gminne, przedszkola pozostały
— jednak wybudowano kolejnych 6,
do tego działa 6 żłobków. Statystyki
zobrazują edukacyjną rewolucję. Zacznijmy od maluchów.
W 2014 roku w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego wybudowano pierwszy żłobek „Ala”. Teraz
funkcjonuje ich już 6 a łącznie uczęszcza ponad 200 dzieci do 3 roku życia.
Przedszkolaki mają do wyboru, aż
9 placówek: trzy gminne, trzy prowadzone przez osoby fizyczne i trzy
wybudowane w ramach partnerstwa.
Wszystkie działają na tych samych zasadach i są pod opieką gminy. Potroiła
się nam liczba przedszkolaków. Z 500
obecnie mamy 1600.
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A teraz szkoły — zacznijmy od tych
wiejskich.
Nic dziwnego, że Rudzie Bugaj groziła likwidacja. Tam w 2002 roku uczęszczało niespełna 80 uczniów. Dziś, łącznie z odziałem przedszkolnym, mamy
ponad 250, w tym aż 90 z orzeczeniami
o potrzebie kształcenia specjalnego.
Już w 2003 roku powołaną pierwszą
klasę integracyjną. Placówka ta szykuje
się na drugą rozbudowę.
Obecnie do Bełdowa uczęszcza ponad
dwustu uczniów. Tej placówce grozi już
czwarta rozbudowa. Szkole w Rąbieniu też przydałaby się kolejna, jednak
na dwóch musimy poprzestać. Liczba
uczniów przekroczyła pół tysiąca.
Podsumowując: każda wiejska
szkoła przeszła rozbudowę, każda

wzbogaciła się o nową halę sportową,
a w mieście w „Jedynce” wybudowano
dwa boiska. Sportowa „Trójka” otrzymała jedyną w kraju przyszkolną halę
lekkoatletyczną z boiskiem. „Czwórka”
wzbogaciła się o halę sportową, boisko wielofunkcyjne a zimą biały orlik.
Wszystkie gminne placówki przeszły
kompleksową termomodernizację.
Mówiąc o edukacji, nie można pominąć dwóch placówek, które udało się uratować przed likwidacją. To
Młodzieżowy Dom Kultury i Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna. Obydwie przeszły remonty, podwoiły się
liczby etatów i nastąpił rozkwit działalności. Obecnie do ponad 50 kółek
zainteresowań w MDK uczęszcza 800
młodych zdolnych aleksandrowian.

Zaplecze techniczne to jedno, ale
wykwalifikowana kadra pracująca
na najnowocześniejszym sprzęcie
przy użyciu wielu innowacyjnych
metod nauczania — to drugie. To
dzięki tym wszystkim elementom
nasze placówki znajdują się w czołówce najlepszych podstawówek
w powiecie a wiele jest i w wśród
najlepszych w województwie. Szkoła Podstawowa w Rąbieniu, co roku
stoi na podium regionu. Nasza młodzież dostaje się do prestiżowych
szkół średnich w kraju a stypendyści burmistrza osiągają wybitne
międzynarodowe sukcesy i zapewne
powracają myślami do Aleksandrowa Łódzkiego, gdzie to wszystko się
zaczęło. (ak)
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Prym podsumował projekt
Prym, czyli Lokalna Grupa Działania
mająca swoją siedzibę w Parzęczewie,
w hotelu Jan Sander
podsumowała jeden
z przygotowanych
wcześniej projektów
skierowanych do
turystów z Aleksandrowa, Dalikowa,
Konstantynowa, Lutomierska, Parzęczewa, Świnic Warckich,
Uniejowa, Wartkowic
i Zgierza.

— Bardzo dużo inwestycji, dużo się zadziało, mamy
naprawdę dużo atrakcji.
Cały czas musimy się uczyć
współpracy, czyli nie być
dla siebie konkurencją, bo
nie jesteśmy dla siebie konkurencją. I tutaj naprawdę
nikt nie zarobił na takiej
konkurencji. Zarabia się, ale
na współpracy, na polecaniu
sobie gości, na uzupełnianie
tych atrakcji, na wysyłaniu
sobie klientów różnych grup.
No i po to też powstały nasze
przewodniki turystyczne —
powiedziała Jolanta Pęgowska Prezes LGD Prym.

Przewodnik turystyczny
okazał się doskonałą pomocą
dla lokalnych mieszkańców,
którzy chcieliby zwiedzić
nasz region. Posiada wiele atrakcyjnych miejsc. Jak
mówi pani prezes oferta jest
różnorodna:
— Staramy się zrobić osobną ofertę dla seniorów, osobną ofertę dla rodzin. W inny
sposób chcemy promować
dziedzictwo kulturowe na
naszym terenie. Szukamy takiego złotego środka, bo nie
jesteśmy na pewno najmądrzejsi. Podpatruje, co robią
na Podlasiu. Podlasie też bardzo się zmienia, bardzo nas
inspiruje.
Goście z Podlasia już po
raz kolejny przebywali na
terenach, na których działa
Fundacja Prym. Ta wymiana doświadczeń jest bardzo
ważna.
— Na dzisiejszej konferencji gościmy naszych przyjaciół partnerów z Lokalnej
Grupy Działania Tygiel Doliny Bugu z Podlasia. I z nimi
realizujemy projekt współpracy sieci Lokalnej Informacji Turystycznej. Dzisiaj

jest to podsumowanie tego
projektu, czyli mówimy, co
my zrobiliśmy, jakie mamy
atrakcje, co nam się udało,
w jaki sposób zbudowaliśmy
tą sieć Lokalnej Informacji
Turystycznej — dodaje Jolanta Pęgowska.
Łódź i region łódzki staje
się coraz bardziej popularny
wśród polskich turystów.
— Poprzez takie spotkanie poznajemy nowych ludzi. Poprzez ludzi, poznajemy nowe miejsca, a nowe
miejsca to dla nas kolejne
możliwości do tworzenia

nowych produktów turystycznych, nowych wycieczek, które będą promowały
skutecznie region łódzkiej —
powiedział Andrzej Kołłątaj
z Polskiej Izby Turystyki
Oddział Łódzki.
Lokalna Grupa Działania
Prym od wielu lat współpracuje z gminą Aleksandrów Łódzki, dzięki czemu
na terenie naszej gminy
zrealizowano szereg projektów, a wielu mieszkańców wsi otrzymało środki
na rozwój swojej działalności. (M.K. i S.S.)

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

Wykwalifikowany lekarz dla pierwszych mieszkańców Aleksandrowa
Pierwszym
dyplomowanym lekarzem był Amadeusz
(Amadeus) Goedel, ojciec
burmistrza Gedeona. Był
on pochodzenia austriackiego, urodzony na Śląsku
w 1757 roku, wyznania rzymskokatolickiego.
Studiował
w Niemczech uzyskując tytuł
doktora medycyny i chirurgii. Swoją wiedzę wykorzystywał w wojsku austriackim.
Do Polski, ściślej do Łowicza,
przybył z żoną i synem już po
trzecim rozbiorze Rzeczypospolitej. W okresie Księstwa
Warszawskiego w swoim
miejscu zamieszkania pełnił
funkcję naczelnego lekarza
przy 4 szpitalach wojskowych (polskim, francuskim,
austriackim i rosyjskim).
W 1824 roku przeszedł na
emeryturę w związku z podeszłym wiekiem, z sowitą pensją przyznaną za zasługi dla
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wojska. Był to dla niego dogodny czas przyjazdu i osiedlenia się w nowo powstałym
mieście Aleksandrowie, gdzie
jego syn pełnił funkcję burmistrza.
Zamieszkał w domu nr
11, pierwotnie przeznaczonym na bilard. Dom ten został przystosowany do jego
potrzeb, gdyż dobudowano
drewnianą stajnię o wymiarach: długości 16, szerokości 7
i wysokości 3 łokci warszawskich (1 łokieć to około 61
cm). Zrobił to nowy właściciel
po nabyciu nieruchomości
od Rafała Bratoszewskiego.
W 1820 roku dom ten wyceniony został na sumę 1800
złotych polskich jako „dom
billardowy”, aby za czasów
posiadania go przez Amadeusza i jego żony oraz towarzyszącej im służącej, ocenić na
2200 złotych polskich.

Właściciel miasta, Rafał,
musiał skorygować swoje
pierwsze plany związane z jego
„beniaminkiem” ze względu
na zły stan zdrowia. Pierwszy
testament, po ciężkiej chorobie, spisał w pierwszej połowie 1820 roku. Dane mu było
jeszcze kilka lat pożyć, jednak
w 1824 roku czuł się już na
tyle źle, że spisał ponownie
testament przekazując miasto
w posiadanie swojemu starsze-

mu bratu, Emerykowi. Intuicja
w tym wypadku go nie zawiodła gdyż 6 grudnia tego roku
„wydał ostatnie tchnienie”.
Mimo podeszłego wieku,
Amadeusz,
wykorzystując
swoje kwalifikacje, w nowym
miejscu zamieszkania zajmował się leczeniem ludzi, bezinteresownie udzielał porad.
Swój czas przeznaczał też na
zwalczanie tzw „znachorów
zamawiających choroby”.

Zmarł w naszym mieście
w kwietniu 1828 roku, kiedy
właścicielem Aleksandrowa
był Jan Kossowski, oficjalnie
reprezentujący swoją żonę
Juliannę z domu Bratoszewską, córkę Emeryka, a bratanicę Rafała. Elżbieta Wróbel
W artykule wykorzystałam informacje z F. Giedroyć,
Służba zdrowia w dawnym
Wojsku Polskim i z Akt miasta
Aleksandrowa
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trochę historii
Samorządowcy protestowali w stolicy…

„Czeka nas tylko ciemność”
Samorządowcy z całej
Polski, również z Aleksandrowa Łódzkiego, 7 października — pod hasłem
„TYLKO CIEMNOŚĆ” —
protestowali w Warszawie przed Kancelarią Premiera. To sprzeciw wobec
gigantycznych podwyżek
cen energii i kolejnych
prób ubezwłasnowolnienia samorządu.
Uczestnicy protestu przekonywali, że ma on udowodnić, iż polityka obecnego rządu jest polityką całkowitej
destrukcji struktur samorządowych. — To przede wszystkim uderzenie w dochody samorządów — tłumaczy Jacek
Lipiński. — To wręcz grabież
finansów
samorządowych.
Jednocześnie to polityka,
która ma zmierzać do tego,
aby podporządkować samorząd władzy centralnej.
Samorządowców w Warszawie powitał jej prezydent,
Rafał Trzaskowski. Włodarz
stolicy wyliczał problemy
z jakimi mierzą się jednostki samorządu terytorialnego
w całym kraju. Mowa o „niebotycznych cenach energii
czy przerzucaniu na obywateli kosztów złej, nieprofesjonalnej polityki rządu PiS”.
A najbardziej palące problemy ostatnich miesięcy, to nie-

wątpliwie kłopoty związane
z energią i ciepłem.
—
Kilkusetprocentowe,
a nawet przekraczające tysiąc
procent podwyżki cen energii,
powodują niemożliwość realizowania tego zadania własnego
przez samorządy — tłumaczył
Rafał Trzaskowski. — Kryzys
energetyczny, w części zawiniony przez ten rząd, ceny, które są
absolutnie nie do udźwignięcia
przez obywateli i przez samorząd. To ceny dyktowane przez
państwowe spółki. Ten rząd nie
radzi sobie z dzisiejszą sytuacją
i spycha odpowiedzialność na
samorządy. Próbuje szukać kozła ofiarnego.
O brakach w dostępności
węgla, wpychaniu samorządów w kłopoty finansowe
i rządowych pomysłach na
„rozwiązanie” tego problemu,
mówił również burmistrz
Aleksandrowa Łódzkiego.
— PiS próbuje przerzucić na
samorządy kompetencje w zakresie dystrybucji węgla. To
jest kuriozalna sytuacja. Ale
najważniejsza rzecz, to możliwości finansowe. To dochody
samorządów. W przypadku
Aleksandrowa Łódzkiego to
53 miliony, których pozbawił
nas w ostatnich trzech latach
rząd. Jednocześnie próbuje się
to propagandowo rekompensować drobnymi pieniędzmi,
które przekazuje pod koniec

roku, których nie możemy tak
naprawdę przeznaczyć na żadne cele.
Protest obfitował w wiele
gorzkich słów, będących surową oceną — zarówno jakości rządów Prawa i Sprawiedliwości, jak i relacji na linii
rząd — samorządy.
— Sprowadza nas tu ból i troska o nasze małe ojczyzny — nie
krył poruszenia Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku. — Samorządy pod rządami
Prawa i Sprawiedliwości giną.
Rząd PiS chce wprowadzić białoruski model samorządu, aby
wójt, prezydent czy burmistrz
był na sznurku rządowym. Aby
prosił o urlop, aby musiał błagać o każdą dotację. Już to się
w Polsce zaczęło.
— Chciałbym po pierwsze prosić, aby przestano nas
straszyć komisarzami, ilekroć
interweniujemy w imieniu naszych mieszkańców. My jesteśmy dziś tutaj w ich imieniu
i to oni zdecydują o tym, kiedy
my tę służbę dla miasta zakończymy — apelował Jacek
Sutryk, prezydent Wrocławia.
Wtórował mu prezydent Sopotu, Jacek Karnowski. — Tutaj,
przed siedzibą polskiego rządu, chciałbym zapytać pana
premiera: co jeszcze trzeba
spieprzyć, żeby zrozumieć, że
Polska nie może być krajem
scentralizowanym? Co jeszcze

trzeba spieprzyć, żeby zrozumieć, że przestała się rozwijać
fotowoltaika, przestały rozwijać
się wiatraki. Tam też zapomnieli zmienić to złe prawo. Potem
zabrali nam sanepid. Wybuchła
pandemia, znowu zwrócili się
do nas o pomoc. Potrafi nas
straszyć pan minister Ziobro,
pan prezes Kaczyński. Teraz
straszy nas pan premier Sasin.
Ale, moi drodzy, od tego cieplej
w naszych domach nie będzie.
O próbie przerzucania
przez rząd na samorządy odpowiedzialności za własną indolencję mówił też, obecny na
proteście Włodzimierz Kosiniak-Kamysz. Lider Polskiego
Stronnictwa Ludowego, jak na
lekarza przystało, zakończył
przemówienie diagnozą niespełna dwóch kadencji rządów Zjednoczonej Prawicy:
Byli bezczynni, są bezradni,
pozostaną bezczelni.

Mnożyli i dzielili

Otwarcie klubu

6 października w Szkole Podstawowej nr 4 odbył
się XII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Placówka przystąpiła do tej akcji pierwszy raz.
Od samego rana uczniowie klas III-VI zmagali
się z tabliczką mnożenia. Wszyscy, którzy świetnie sobie poradzili z przykładami dostali odznakę
eksperta. W ramach akcji uczniowie klasy 3b poszli też do Urzędu Miejskiego na spotkanie z zastępcą burmistrza, panem Leszkiem Filipiakiem,
który także rozwiązywał zadania. Inni pracownicy urzędu również przystąpili do egzaminów.
Brawa dla wszystkich. Organizatorem akcji była
Sylwia Chyła-Brzeska.

Nowo powstały aleksandrowski klub Różowa szminka i podcięty wąsik będzie działał w Domu Dziennego Pobytu Wrzos przy ul.
Warszawskiej 10. Oficjalne otwarcie klubu z cyklicznymi spotkaniami dla wszystkich, którzy
są otwarci na nowe znajomości, chcą zadbać
o swoje zdrowie, osiągać cele i pewnie stąpać po
ziemi. Założyciele klubu gwarantują dobrą zabawę, nowe perspektywy i zdrową przyszłość.
Zapowiadają też dużo niespodzianek i atrakcji.
Oficjalne otwarcie klubu nastąpi 22 października br. o godzinie 14. Od godz. 11 na
wszystkie chętne panie przed 50 rokiem życia
i po 69 roku życia obok DDP Wrzos będzie czekał mammobus, gdzie będzie można wykonać
bezpłatne badania (refundowane przez Gminę
Aleksandrow Łódzki). Na samym spotkaniu
obecni będą eksperci, doradcy i specjaliści różnych dziedzin (m.in. makijaż, kosmetologia,
braﬃting, żywność specjalnego przeznaczenia
— z degustacją, fizjoterapia, rehabilitacja, reﬂeksologia, zabiegi ajurwedyjskie). Swoją kolekcję zaprezentuje odzieżowa marka Nevana.
Fundacja Amazonki Łódź i Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Jacek Lipiński zapraszają wszystkich chętnych — panie i panów — 22
października o godz. 14 na otwarcie nowego
klubu do Domu Dziennego Pobytu Wrzos. (bez)
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Jak przekonuje burmistrz
Jacek Lipiński główną rolą
protestu, na który do Warszawy zjechali się samorządowcy
z całej Polski, jest zakwestionowanietej politykii zmuszenie władz, by zauważyły problemy, które dziś próbuje się
bagatelizować.
— W moim przekonaniu to
tak naprawdę świadomie władza działa na szkodę samorządów. Dziś mówimy: dość tego!
Przedstawiciele rządu nie
zdecydowali się na konfrontację z protestującymi. Samorządowcy, za pośrednictwem
wicemarszałków, złożyli więc
petycje do marszałek Sejmu
RP, Elżbiety Witek, domagając się interwencji w sprawie
ustabilizowania sytuacji na
ryku energetycznym, na którym obserwujemy obecnie
„znamiona zmowy cenowej”.
Jacek Czekalski
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Dom nad błękitnym morzem – TJ Klune
Poznajcie Linusa Barkera, czterdziestolatka mieszkającego z kotką
o imieniu Kaliope, który pracuje w Wydziale Nadzoru nad Magicznymi Nieletnimi. W pracy wywiązuje się ze wszystkiego skrupulatnie,
a stosowanie i przestrzeganie przepisów to jego znak rozpoznawczy. Jest jednym z opiekunów socjalnych, którzy kontrolują domy
dziecka i wydają opinię czy będzie on nadal funkcjonował, przygląda
się również czy wszyscy podopieczni są pod należytą opieką oraz czy
kadra wychowawcza postępuje według przyjętych zasad i norm. Linus
Barker wiedzie nudnawe życie, aż do momentu, w którym Niezwykle
Ważne Kierownictwo zleca mu tajną misję. Bohater dostaje polecenie popłynięcia na odległą wyspę, aby odwiedzić dzieci mieszkające
w domu nad błękitnym morzem. Istnieje bowiem podejrzenie, że
magiczne umiejętności, które posiadają są niebezpieczne i wykorzystywane w złych celach z przyzwoleniem opiekunów. Nasz bohater musi
przeprowadzić tajną misję i poinformować zarząd, czy podopieczni są
faktycznie, aż tak bardzo niebezpieczni dla siebie i otoczenia. Każda ze
starannie wykreowanych w powieści postaci, ze zróżnicowanymi osobowościami i niezwykłymi magicznymi
umiejętnościami uczy się jak być częścią rodziny, której wcześniej nie miała i funkcjonować w środowisku społecznym, które nie aprobuje odmienności. I mimo, że całość jako wspaniała historia o miłości i jej akceptacji,
porusza kilka bardzo istotnych życiowych dylematów, to Klune wplata ich elementy w fabułę tak gładko, że nie
są przytłaczające, ale łatwe do zrozumienia.
Tym samym, warto udać się wraz z Linusem Barkerem w tę wyjątkową podróż i samemu także rozliczyć się
z własnymi uprzedzeniami.
Dlaczego szkoła cię wkurza i jak ją przetrwać – Mikołaj Marcela
Mimo, że jest to książka skierowana przede wszystkim do młodzieży,
rodzicom jej przeczytanie również może przynieść wiele korzyści. Pewne
rzeczy tak jak i czasy uległy zmianie więc spojrzenie na nie z innej
strony na pewno nie zaszkodzi. Część z nas (rodziców) zapomniało
już bowiem jak trudne bywa szkolne życie. Ten nietypowy poradnik
pomoże przetrwać najtrudniejsze momenty w szkole i odnosić przy tym
systematyczne sukcesy. Uczy między innymi, jak efektywnie i skutecznie motywować się do nauki. Jak bez wysiłku opanowywać sporą ilość
materiału. Czy też jak ogólnie podchodzić do tematu uczenia. Pokazuje,
że korzystanie z Internetu, między innymi oglądanie „Youtuba” w połączeniu z tradycyjnymi źródłami wiedzy oraz słuchanie muzyki przynosi
wiele korzyści. Czy wiecie, że quizy i testy to jedne z najlepszych dróg
ułatwiających efektywne uczenie się?
W książce znajdziemy też wskazówki, które pozwalają zmienić nastawienie do zdrowia i życia. Jest to więc rodzaj przewodnika poruszającego problemy uczniów związane z nauką ale nie tylko z nią. Bardzo
ważne jest w nim to, że autor nie podaje suchych informacji. Pokazuje za to ciekawie opisane tematy oprawione humorem i nietypowymi rysunkami.
Zapiski wrednego kota – Wojciech Cesarz
Czy macie kota albo chcielibyście aby dołączył do Waszej rodziny?
Czy chcielibyście się dowiedzieć co myśli o Was ukochany zwierzak?
A może znacie książki o malamucie Winterze – grzecznym psie i pamiętacie Mariana, który niespodziewanie pojawił się w tej rodzinie?
Tym razem autorzy serii stworzyli szaloną opowieść dla miłośników
kotów. Głównym bohaterem jest właśnie Marian, który zawładnął
„swoją” rodziną, którą tworzą ludzie, psy, chomik i oczywiście ON.
Książka jest pamiętnikiem opisującym codzienne wydarzenia, radości
i smutki… kota Mariana. To on stanowi centrum wydarzeń, pozostali
zaś muszą tylko pilnować, aby miał zawsze pełną miskę smakołyków,
otwarte drzwi balkonowe czy wolne miejsce na ulubionym tapczanie.
Czytając o bardzo zabawnych przygodach rodziny jednocześnie uczymy
się jak rozumieć koty i jak o nie dbać. Książka idealna dla miłośników
tych zwierząt - w bardzo zabawnym tekście przemycono wiele ciekawostek na ich temat.
Po ciemku czyli co się dzieje w nocy - Monika Utnik-Strugała, Małgosia
Piątkowska
Monika Utnik-Strugała w swojej książce odkrywa przed dziećmi
nocny świat. Większości dzieci pora ta kojarzy się z odpoczynkiem, ale
przecież po zachodzie słońca dzieje się wiele ciekawych rzeczy. Oczywiście głównym pojęciem w „Po ciemku” jest sen oraz to, jak ważny
jest on dla zdrowego funkcjonowania ludzkiego organizmu jednak to
nie wszystko. Młodym czytelnikom dużo radości sprawią na pewno
opisy zwyczajów przeróżnych zwierząt i roślin. Książka stanowi zbiór
ciekawostek, z których każda poświęcona jest jakiemuś zjawisku związanemu ze snem, nocą i porami dnia. Z jej kart można dowiedzieć się
(między innymi), skąd w ogóle bierze się dzień i noc. Autorka w prosty,
a jednocześnie niezwykle ciekawy sposób, wyjaśnia najmłodszym
pojęcia takie jak faza snu, nocny marek, lunatyk, ranny ptaszek i wiele
innych. W „Po ciemku” wprowadza czytelników w świat gwiazdozbiorów, faz księżyca, spadających gwiazd czy nocy polarnej. Niektóre
dzieci będą pewnie zaskoczone, jak wiele zawodów jest wykonywanych
właśnie w nocy. Ktoś musi przecież posprzątać ulice, wypiec chleb, przygotować wiadomości. Nad naszym
bezpieczeństwem czuwają zaś lekarze, policjanci i strażacy. Czytelnicy mają też możliwość poznania różnych
zwyczajów np. tradycję Nocy Kupały czy Sylwestra. Poruszanych tematów jest więc mnóstwo, a wszystko to
w pięknie zilustrowanej książce „Po ciemku czyli co się dzieje w nocy”.
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21 PAŹDZIERNIKA (piątek)
18:30 BEJBIS (117’) – Polska
20:30 AMSTERDAM (135’) - USA
22 PAŹDZIERNIKA (sobota)
12:00 KOPCIUSZEK I KAMIEŃ ŻYCIA (86’) – USA
13:30 KOPCIUSZEK I KAMIEŃ ŻYCIA (86’) – USA
15:00 ANIA (86’) – POLSKA
16:30 MIŁOŚĆ NA PIERWSZA STRONĘ (117’) - POLSKA
18:30 BEJBIS (117’) – POLSKA
20:30 AMSTERDAM (135’) – USA
23 PAŹDZIERNIKA (niedziela)
11:00 KOPCIUSZEK I KAMIEŃ ŻYCIA (86’) – USA
12:30 KOPCIUSZEK I KAMIEŃ ŻYCIA (86’) – USA
14:00 GDZIE DIABEŁ NIE MOŻE, TAM BABY POŚLE (101’) POLSKA
15:45 BEJBIS (117’) – POLSKA
18:00 MEDJUGORJE (120’) – HISZPANIA
20:10 AMSTERDAM (135’) – USA
28 PAŹDZIERNIKA (piątek)
18:00 BEJBIS (117’) – POLSKA
20:00 BLACK ADAM (124’) – USA napisy
MARATON HORRORÓW | DWA FILMY - 34 ZŁ
22:15 EGZORCYZMY SIOSTRY ANN (93’) - USA
24:00 SMAKOSZ: ODRODZENIE (88’) – USA, Wielka Brytania,
Finlandia
29 PAŹDZIERNIKA (sobota)
12:30 KOPCIUSZEK I KAMIEŃ ŻYCIA (86’) – USA
14:00 KOPCIUSZEK I KAMIEŃ ŻYCIA (86’) – USA
18:00 BLACK ADAM (124’) – USA dubbing
20:10 BLACK ADAM (124’) – USA napisy
22:15 EGZORCYZMY SIOSTRY ANN (93’) - USA
30 PAŹDZIERNIKA (niedziela)
11:00 KOPCIUSZEK I KAMIEŃ ŻYCIA (86’) – USA
12:40 KOPCIUSZEK I KAMIEŃ ŻYCIA (86’) – USA
14:15 ORZEŁ. OSTATNI PATROL (103’) - POLSKA
16:00 BEJBIS (117’) – POLSKA
18:00 BLACK ADAM (124’) – USA dubbing
20:15 BLACK ADAM (124’) – USA napisy
04 LISTOPADA (piątek)
18:30 LISTY DO M5 (120’) – Polska
20:30 BLACK ADAM (124’) – USA napisy
5 LISTOPADA (sobota)
12:30 NEL I TAJEMNICA KUROKOTA (89’) - Francja
14:00 LISTY DO M5 (120’) – Polska
16:00 BLACK ADAM (124’) – USA dubbing
18:10 LISTY DO M5 (120’) – Polska
20:15 BLACK ADAM (124’) – USA napisy
6 LISTOPADA (niedziela)
11:00 NEL I TAJEMNICA KUROKOTA (89’) - Francja
12:30 NEL I TAJEMNICA KUROKOTA (89’) - Francja
14:00 LISTY DO M5 (120’) – Polska
16:00 BLACK ADAM (124’) – USA dubbing
18:10 LISTY DO M5 (120’) – Polska
20:15 BLACK ADAM (124’) – USA napisy
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animals

Dobro zwierząt leży nam na sercu

Aleksandrów Łódzki jest jedną z najbardziej
pro zwierzęcych gmin w kraju. Jako nieliczni
wprowadziliśmy obowiązkowe i w pełni bezpłatne
znakowanie zwierząt, bezpłatne szczepienia
przeciwko wściekliźnie oraz bezpłatne sterylizacje
i kastracje psów i kotów. Ale o tym jak bardzo
kochamy zwierzaki, świadczą również zbiórki
karm w szkołach, sklepach oraz podczas wydarzeń
sportowych.
Dzięki ostatniemu biegowi
„W obronie praw zwierząt”, organizowanemu na MOSiR w Aleksandrowie Łódzkim, udało się
zebrać kilkanaście tysięcy złotych
oraz znaczącą ilość karmy, która
wspomoże bezdomniaki z Psiakowa. Zbiórki w szkołach to kolejne kilka ton karmy przekazane
dla stowarzyszenia Animal SOS.
W 2023 roku w dalszym ciągu będzie obowiązek znakowania psów
(bezpłatne i obowiązkowe czipowanie), będzie można też sterylizować psy i koty oraz szczepić je
przeciwko wściekliźnie. Wszystkie te zabiegi odbywać się będą
w Gabinecie Weterynaryjnym Artura Kotarby przy ul. Bratoszewskiego 21 w Aleksandrowie Łódzkim, który wygrał przetarg.
W kolejnym roku nie zmieni
się również schronisko, z którym
współpracujemy od lat, czyli Psiakowo i Spółka. Schronisko mimo,
że położone w okolicy Łowicza
przywozi wszystkim chętnym do
adopcji psy i koty bezpośrednio
do domu. Do 10 listopada Biuro
Pełnomocnika ds. zwierząt przyjmuje deklaracje osób, które chcą
zostać kocimi opiekunami na rok
2023. Zgłoszenia przyjmowane
są drogą mailową: zwierzeta@
aleksandrow-lodzki.pl
lub
telefonicznie (42)270-03-21.
Adopcje ze schroniska
Wielu z nas uważa, że starszy
pies czy kot adoptowany ze schro-

40 i cztery, Nr 17 (658), 21 października 2022 r.

niska nigdy nie przyzwyczai się
do nowych właścicieli, nie nauczy
się zachowywać czystości i nigdy
nie będzie wiadomo kogo się adoptowało. Stereotypowo wybieramy szczeniaki, których charakteru nie znamy, ale adoptujemy
je bo są małe i śliczne. Tylko, że
szczeniak dorośnie w ciągu pół
roku, często powodując znaczne
zniszczenia w domu. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć jego
charakteru w przeciwieństwie do
starszych psów, o których wiemy
dużo więcej.
Przychodząc do schroniska ludzie mają bardzo często sprecyzowane oczekiwania: pies ma być
mały, młody i najlepiej w typie
York. Tylko, że takie psy w schronisku to rzadkość. W większości
przytulisk średnia wieku zwierzaków to minimum 7 lat i więcej.
Na takie psy nawet nikt nie chce
patrzeć. Wyglądają zza krat, merdają ogonami, ale przecież nie są
to psy jakich oczekujemy, dlatego
nie zwracamy na nie uwagi.
Adoptując dorosłego psa ze schroniska zyskujemy przede wszystkim
wiedzę o jego charakterze, o tym czy
jest przyjazny, stabilny w zachowaniu. Nauka czystości przebiega zwykle dużo szybciej niż w przypadku
szczeniaka. Nie jesteśmy narażeni
na koszty związane z chorobami
wirusowymi wieku szczenięcego,
a także zyskujemy wiernego przyjaciela, który będzie nam wdzięczny

za zabranie ze schroniska — do końca swoich dni.
W Biurze Pełnomocnika ds.
zwierząt w UM możemy przyjść
i adoptować psa lub kota. Pracownicy pomogą nam wybrać
zwierzaka takiego, który spełni
nasze oczekiwania zarówno co
do cech charakteru jak i wyglądu. Zostanie przywieziony przez
schronisko Psiakowo pod nasz
dom. Będzie posiadał książeczkę zdrowia, szczepienia, będzie
odrobaczony, odpchlony, zaczipowany i wysterylizowany/wykastrowany. Adopcje są zawsze
bezpłatne.
Na dom w schronisku Psiakowo czeka ponad 250 zwierząt,
które codziennie liczą na odmianę ich losu.
W Gminie Aleksandrów Łódzki funkcjonuje Program „Adopcje
na jesień życia”. Jeżeli adoptują Państwo psa powyżej 10 roku
życia lub zwierzaka kalekiego ze
schroniska Psiakowo, otrzymają
bezpłatnie karmę oraz opiekę weterynaryjną do końca jego życia.
Zyskacie super przyjaciela, ale nie
poniesiecie wydatków, jeżeli potrzebne będzie jego leczenie.
Warto zastanowić się, ile dobrego możemy zrobić dla zwierzaka, który codziennie czeka
w schronisku na swojego człowieka. Nie myślmy egoistycznie,
że pies starszy pożyje krócej. Pomyślmy o zwierzętach, które poprzez takie myślenie skazane są
na dożywocie w schronisku. Czasami warto przełamać stereotypowe myślenie i kierować się
sercem. Taki zwierzak na pewno
odwdzięczy się nam swoją miłością i wiernością.
Psy do adopcji można zobaczyć na stronie www.psiakowo.
com.pl, kontakt w sprawie
adopcji 693-691-963 lub (42)
270-03-21. (krez)
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W dniu 16.10.2022 r. zmarł
Kol. Piotr Onopa
wieloletni nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3,
były instruktor i komendant
Związku Harcerstwa Polskiego w Aleksandrowie Łódzkim.
Piotra żegnają:
Koleżanki i Koledzy z SP 3
i dawni druhowie z ZHP
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów
Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Brużyczka Księstwo
oraz fragmentu obrębu wiejskiego Ruda Bugaj
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; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1846.), 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, poz. 1261, poz. 1783 i poz. 1846.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Aleksandrowie
Łódzkim nr Nr XLIII/316/21 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Brużyczka Księstwo oraz fragmentu obrębu wiejskiego
Ruda Bugaj
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu fragmentu obrębu
wiejskiego Brużyczka Księstwo oraz fragmentu obrębu wiejskiego Ruda Bugaj wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie projektu odbywać się będzie w dniach od 7 listopada 2022 roku do 2 grudnia 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 2
grudnia 2022 roku 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 19 grudnia 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 19 grudnia
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.

OGŁOSZENIA DROBNE

Gmina Aleksandrów Łódzki realizuje projekt finansowany z budżetu
Samorządu Województwa Łódzkiego dwa projekty:
1. „Zakup sprzętu sportowego dla Rudy Bugaj”
2. „Sport integruje w Sołectwie Sobień”

• Sprzedam łóżko rehabilitacyjne z napędem elektrycznym; chodzik (balkonik) i wózek
inwalidzki. Cena do uzgodnienia. Tel. 601 076 001.
• Oddam szafę 2-drzwiową z pomocnikiem. Tel. 601 076 001.
• Mam doświadczenie w malowaniu mieszkań. Wykonam pracę dokładnie, niedrogo.
Kontakt: 575 651 451. Atrakcyjna działka budowlana 1000 m kw. — sprzedam.
• Działka położona w cichej i spokojnej okolicy — ŁÓDŹ Bałuty Zachodnie. Tel. 691
546 293.
• Oprawa muzyczna, wesela bale i inne uroczystości. Tel. 604 53 42 43.
• Sprzedam dom czteroizbowy z łazienką, o łącznej powierzchni 110 m kw., razem
z działką o powierzchni 428 m kw. w Aleksandrowie Łódzkim lub zamienię na bloki.
Tel. 668 523 733.
• Czarna, oryginalna, egipska galabia haftowana i oryginalny wschodni żyrandol
indyjski, wysadzany kamieniami. Cena do uzgodnienia. Tel. 504 584 692.
• Wydzierżawię plac przy ul. Niemcewicza o powierzchni 800 m kw. Dodatkowe
informacje pod numerem tel. 663 667 389.
• Sprzedam akordeon — 80 basów, czerwony — stan idealny. Tel. 667 979 946.
• Sprzedam gitarę akustyczną. Tel. 667 979 946.
• Sprzedam mechanikę do akordeonu, 120 basów. Tel. 667 979 946.
• Sprzedam narzędzia budowlane w Aleksandrowie Łódzkim. Tel. 602 252 947.
•

Bezpłatnie publikujemy
OGŁOSZENIA DROBNE —
tel. 42 27 00 343.
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Gmina Aleksandrów Łódzki realizuje projekt finansowany z budżetu
Samorządu Województwa Łódzkiego „Budowa centrum zabawy dla dzieci
i dorosłych w Sołectwie Nowy i Stary Adamów”
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sport
Historie, które
przydarzyły się
pasjonatowi sportu
z małego miasteczka
Michał Kiński

Pięć kolejek
do końca
sezonu
Sokół Aleksandrów Łódzki na co
dzień występuje w Betcris Łódzkiej
IV Lidze. Po rozegranych 14. kolejkach zajmuje szóste miejsce w tabeli.
W najbliższą sobotę (22 października) piłkarze zagrają na własnym boisku z Borutą Zgierz. To będą derby
powiatu zgierskiego.
Początek sezonu nie był najlepszy
dla zawodników trenera Radosława Koźlika. Drużyna potrzebowała nieco się odbudować, by znaleźć
się w górnej części tabeli. Piłkarze
powoli zbliżają się do zakończenia
rundy jesiennej i z szóstego miejsca
w tabeli można być zadowolonym.
Aleksandrowianie raczej w tym sezo-

nie będą mieli małe szanse na awans.
Przypomnijmy, że jest dwadzieścia
drużyn i tylko jedna może wywalczyć ten przywilej. Na razie Widzew
jest liderem, a GKS ma jeden punkt
mniej od łodzian. Dwa pierwsze zespoły zwiększają nad innymi przewagę punktową.
8 października Sokół pokonał u siebie WKS 1957 Wieluń 4:1, następnie
rozegrał mecz ćwierćfinału Pucharu
Polski grupy łódzkiej, wygrywając na
wyjeździe z zespołem Klasy A Witonianką Witonia 6:0. W piątek (14 października) Sokół zagrał na wyjeździe
ze Stalą Niewiadów i wygrał 7:2. Mogliśmy zobaczyć pięknego gola z rzutu

wolnego Przemysława Woźniczaka,
a także ładnie strzelali Kacper Dziuba
i Marcin Pękała.
— Jestem zadowolony z drużyny,
w ciągu tygodnia zdobyliśmy w trzech
meczach 17 goli. Dwa spotkania ligowe i jeden pucharowy. Przed derbami powiatu zgierskiego czujemy się
mocni. Zdaję sobie sprawę, że to nie
będzie łatwy mecz, ale pamiętajmy, że
gramy na własnym boisku. Poza tym
w mojej drużynie jest kilku byłych
piłkarzy Boruty oraz ja w tym klubie
także pracowałem. To na pewno jest
dodatkową mobilizacją — zaznacza
Radosław Koźlik, trener Sokoła Aleksandrów Łódzki.

Do końca sezonu pozostało
pięć kolejek. Sokół zagra z: Borutą (dom), Polonią Piotrków Tryb.
(wyjazd), GKS Bełchatów (d), Jutrzenką Drzewce (w) i Pogonią
Zduńska Wola (d). Sobotnie spotkanie w ramach Betcris Łódzkiej
IV Ligi rozpocznie się na stadionie im. Włodzimierza Smolarka
w Aleksandrowie o godz. 15:00.
Zachęcamy również do oglądania Magazynu Betcris Łódzkiej IV
Ligi, którego premiera emitowana
jest na kanale youtube Loży Sportowej w każdą środę o godz. 20:00.
Tam znajdziemy m.in. gole Sokoła.
(Kiniu)

Zgrupowanie
Zawodniczki UKS Czwórki Aleksandrów
wzięły udział w zgrupowaniu kadry przygotowującej się do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. W miniony weekend (15-16 października) odbyło się pierwsze zgrupowanie kadry
wojewódzkiej rocznika 2009.
W konsultacji wzięły udział trzy zawodniczki:
Pola Frączak (rocznik 2009), Kalina Jabłońska
(rocznik 2009), Ela Czerwonka (rocznik 2010).

Zwycięstwo siatkarek w III kolejce II ligi
Zwycięstwem 3:1 zakończył
się sobotni mecz III kolejki II
Ligi Siatkówki Kobiet pomiędzy
Libero VIP-Biesiadowo Aleksandrów Łódzki a zespołem GLKS-Barycz Jankowo Przygodzkie.
Mecz rozegrano w hali SMS-LO im. Mikołaja Kopernika i od
początku były w nim emocje, co
wyraźnie było słychać na trybunach aleksandrowskiej hali.
W pierwszym secie przyjezdne
zaskoczyły
aleksandrowianki
dobrą grą w obronie oraz przyjęciu i to one ku zaskoczeniu publiczności wygrały pierwszą odsłonę meczu. Później już jednak
do głosu dochodziły zawodniczki
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Libero VIP i w kolejnych partiach wygrały starcie z ambitnie
grającymi rywalkami. Nie bez
znaczenia był wspaniały doping
Kibiców, którzy od pierwszej do
ostatniej piłki meczu wspierali
swoje siatkarki. Obecnie zespół
z Aleksandrowa prowadzi w tabeli Grupy I rozgrywek, mając
w posiadaniu 7 punktów w ligowym dorobku. MVP spotkania
została przyjmująca Libero VIP
Paulina Czubak.
Kolejny mecz ligowy również
rozegrany zostanie w Aleksandrowie a rywalem będzie drużyna MKS-Kalisz. Ten mecz już
w najbliższą sobotę, o szczegó-

łach będzie można dowiedzieć
się na facebookowych profilach
Klubu oraz Klubu Kibica.
Zapraszamy zatem na halę
wszystkich głodnych żeńskiej
siatkówki Kibiców.
Libero VIP-Biesiadowo 3:1
GLKS-Barycz Janków Przygodzki (14:25,25:23,25:17,25:19)
Skład: Lipińska (Kapitan),
Ruśkiewicz, Miązek, Oleska,
Czubak, Latosiewicz, Nowak, Sagan, Woźniczka, Wróbel, Wojtkiewicz, Osińska.
Trenerzy: Paweł Ruszkowski,
Przemysław Kruś.
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