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opinie

Dobry car i źli bojarzy
Podczas  kongresu  PiS  w  ubiegłą  sobotę 
prezes Jarosław Kaczyński po raz pierwszy 
uderzył się w piersi. Przyznał, że sześć lat 
rządów tej partii to nie tylko same sukce-
sy, jak twierdzi nieustannie TVP zwana pu-
bliczną, ale także sporo porażek, a nawet 
kompromitacji.

To rzadka samokrytyka w ustach szefa naj-
bardziej  kłamliwej  organizacji,  jaką  jest 
PiS. Do tej pory nie zdarzało się, aby kto-
kolwiek śmiał mówić źle o ich rządach, nie 
licząc  oczywiście  opozycji.  Przekazy  dnia 
były takie, żeby każde potknięcie przekuć 
w  sukces,  a  każde  niepowodzenie  prze-
milczeć. Widać,  już  dalej  nie  da  się mil-
czeć, bo poziom łajdactw, jakich dopuścili 
się  PiS-owcy  w  spółkach  skarbu  państwa, 
w agencjach rządowych i instytucjach pań-
stwa, sięgnął Himalajów.

Prezes wydał  nawet  ukaz  carski,  którego 
celem  jest  ukrócenie  obsadzania  intrat-
nych stanowisk w spółkach skarbu państwa 
przez  PiS-owskich  działaczy,  ich  rodziny, 
pociotków,  krewnych,  znajomych,  znajo-
mych znajomych i sąsiadów. To oczywiście 
da  tyle  co  nic,  ale  jest  typowym  piarow-
skim zagraniem pod publiczkę, znanym już 
za cara. Jak źle się działo w państwie ru-
skim,  car wydawał  ukaz,  że  poskromi  pa-
zernych bojarów, którzy będą łupić niewin-
ną ludność. Bojarzy oczywiście nadal robili 
to  co  robili,  ale  car  wydawał  się  dzięki 
temu  ludowi  dobry  i  troskliwy.  Mówiono 
o  nim  czule  „otiec”  i  kochano  za  opiekę 
nad prostym ludem.

Tak samo będzie i w tym przypadku. Naiwni 
nadal będą sądzić, że Kaczyński o niczym 
nie  wiedział,  a  jak  się  dowiedział  to  się 
wściekł i zakazał okradania państwa w bia-
ły dzień. Tak jednak nie jest. Ta partia ma 
strukturę mafi jną, wobec czego jej herszt 
wie o wszystkim i nikt w PiS nie odważył-
by się kraść na własna rękę. Skok na pań-
stwową  kasę  jest  zorganizowany,  a  część 
zysków  trafi a  na  samą  górę,  gdzie  jest 
potrzebna  na  utrzymywanie  choćby  mon-
strualnej  ochrony  prezesa,  fi nansowanie 
internetowych  trolli,  hejterów,  fałszerzy 
czy inne niecne działania, których nie moż-
na legalnie sfi nansować. Dlatego teatralne 
gesty  prezesa  są  śmieszne  i  straszne  jed-
nocześnie, bo on nadal ma nas wszystkich 
za idiotów!

Apis

Aleksandrowski samo-
rząd chce, by nasze Liceum 
Ogólnokształcące Szkoła Mi-
strzostwa Sportowego prze-
szło spod skrzydeł powiatu 
pod zarząd miasta. 

— Ta zmiana z pewnością wyjdzie 
placówce na dobre — przekonuje 
burmistrz Jacek Lipiński. — Sko-
rzystają przede wszystkim ucznio-
wie, bo szkoła będzie jeszcze le-
piej fi nansowana, podniesiemy 
też poziom nauczania. To nie jest 
pierwsza placówka, którą miasto 
przejmuje od powiatu zgierskiego. 

W poprzednich latach Aleksan-
drów wziął na swoje barki Młodzie-
żowy Dom Kultury oraz Poradnię  
Psychologiczno-Pedagogiczną . 
Obydwie pod miejskimi rządami 
rozkwitły. Zostały wyremonto-
wane, MDK zyskał profesjonalne 
wyposażenie i najlepszy sprzęt, 
poradnia otrzymała nową  siedzi-
bę. Liczba dzieci uczestniczących 
w zajęciach proponowanych przez 
MDK po jego przejęciu przez gmi-
nę uległa potrojeniu. Pojawili się 
nowi instruktorzy i szersza oferta 
kulturalna. 

— To nie jest przypadek, że zwró-
ciliśmy się do starostwa o przeka-
zanie nam Liceum Ogólnokształcą-
cego — mówi burmistrz. — Gmina 
zawsze traktowała szkołę z wiel-
kim szacunkiem. Dbamy o rozwój 
sportu w naszym mieście i wydaje-
my co roku na ten cel duże pienią-
dze, między innymi na stypendia 
dla utalentowanych sportowców 
oraz na sprzęt i infrastrukturę 
sportową. Zależy nam bardzo na 
tym, aby dzieci kończące szkołę 
podstawową  nie uciekały do in-
nych miast, aby tam kontynuować 

naukę. Sam jestem absolwentem 
aleksandrowskiego „Kopernika” 
i chciałbym, aby ta szkoła promie-
niowała swymi osiągnięciami.

— Zgadzam się  z opiniami rodzi-
ców, że bardzo istotna jest jakość 
nauczania i poziom szkoły — mówi 
Hanna Beda, naczelnik Wydziału 
Edukacji, Kultury i Sportu. — Ro-
dzice kładą dzisiaj wielki nacisk na 
wykształcenie, zwłaszcza jeśli dzie-
ci są uzdolnione. Trzeba mieć świa-
domość, że spośród tysięcy absol-
wentów LO SMS, niewielu zostanie 
wybitnymi sportowcami i zapewni 
w ten sposób utrzymanie swoim ro-
dzinom. Wszyscy pozostali muszą  
zdobyć wykształcenie i zawód. 
W ostatnim czasie wiele rozmawiali-
śmy o wynikach edukacyjnych w na-
szej gminie, choćby przy okazji nie-
dawnego, kolejnego już otrzymania 
tytułu „Lider Edukacji”. Mamy 
ucznió w, któ rzy osiągają doskonałe 
wyniki egzaminó w po klasie ósmej 
i nie do koń ca chce mi się  wierzyć , 
ż e przyjdą  oni do naszego liceum. 
Obecny poziom liceum jest niestety 
niski. Mówię to z wielkim smutkiem, 
ale każ dy moż e sam sprawdzić  wy-
niki matur na stronie Okrę gowej Ko-
misji Egzaminacyjnej… 

Władzom Aleksandrowa Łódzkie-
go przede wszystkim chodzi o rozwó j 
szkoły — należ y wprowadzić  tam 
nowe technologie, klasy ję zykowe, 
aby była ciągłość po ukoń czeniu 
aleksandrowskich szkó ł podstawo-
wych. Trzeba to zrobić  dla przyszło-
ści młodzieży. To ró wnież  opinia wie-
lu rodzicó w. Warto zwrócić uwagę, 
ż e ponad 50 procent stypendystó w 
sportowych honorowanych fi nanso-
wo przez gminę to uczniowie LO SMS 
w Aleksandrowie. 

— Przeznaczamy na ten cel 
naprawdę  duż e ś rodki — mówi 

Hanna Beda. — Od 2014 roku nie 
wzięliśmy złotó wki za korzysta-
nie przez uczniów LO z naszych 
gminnych obiektó w. Jeśli powiat 
miałby płacić  nam za ich wyna-
jem, to byłoby to około 5 tys. 
złotych tygodniowo. Proszę  zoba-
czyć, jaka dodatkowa kwota za-
sila powiatową szkołę i jaka jest 
skala naszych inwestycji w dzieci 
i młodzież . 

Niestety nie wszyscy są za prze-
kazaniem Liceum Ogólnokształcą-
cego gminie. Niechętni takiemu 
posunięciu rozpętali w mediach 
społecznościowych kampanię 
oszczerstw wobec władz gminy. 
Zarzucają im niecne zamiary, choć 
patrząc na pozytywne zmiany, ja-
kie zaszły w MDK czy w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej, 
trudno obronić taki wniosek. Alek-
sandrów uznawany jest za gmi-
nę wzorcowo dbającą o edukację 
i sport, przejęcie sportowego LO 
jest więc nie tylko wskazane, ale 
wręcz nieodzowne, by wyrów-
nać poziom i bazę edukacyjna na 
wszystkich poziomach nauczania 
młodzieży. Gmina już kilka lat 
temu doinwestowała budowę no-
woczesnej hali sportowej przy LO 
— w kwocie 1 mln złotych, przeka-
zała nieodpłatnie grunt (o wartości 
około pół miliona złotych) pod tę 
inwestycję, od lat utrzymuje też 
w części sportowców z tej szkoły, 
przekazując dotacje i stypendia 
w kwocie kilkuset tysięcy złotych. 
Przejęcie jej jest naturalną kon-
sekwencją zmian, jakie od lat za-
chodzą w mieście, gdzie samorząd 
bierze na swoje barki kolejne in-
stytucje. Jeszcze żadna z nich nie 
skarżyła się, że chciałaby wrócić 
pod kuratelę powiatu. I tak samo 
będzie w przypadku LO. (kec) 

Aleksandrów zamierza przejąć Liceum
Z korzyścią dla uczniów i całego miasta
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lider edukacji

Tym razem zdobyliśmy także certy-
fikat „Edukacyjna doskonałość”. Tym 
mianem będzie mogła posługiwać się 
Szkoła Podstawowa nr 1. Burmistrz 
Aleksandrowa Łódzkiego odznaczony 
został medalem edukacyjnym „Samo-
rządowiec 30-lecia”. Nagrody ode-
brały Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu, Hanna Beda oraz 
Katarzyna Ochnik — dyrektor SP nr 1.

— Dziś edukacja na najwyższym po-
ziomie wymaga permanentnych inwe-
stycji i ogromnych nakładów finan-
sowych, z czym wiele gmin w Polsce 
obecnie sobie nie radzi — mówi Han-
na Beda, naczelnik Wydziału Eduka-
cji. — Gmina Aleksandrów Łódzki ma 
to szczęście, że jej władze na czele 
z Burmistrzem Jackiem Lipińskim, od 
wielu lat traktują edukację prioryte-
towo. Rozumieją jej potrzeby i po-
przez liczne stypendia dla uczniów 
oraz nagrody dla nauczycieli, inspiru-
ją nas do ciągłego doskonalenia, a po-
przez kolejne inwestycje oświatowe 
stwarzają nam doskonałe warunki do 
właściwej realizacji nałożonych na 
nas zadań. Wiele wymienionych dzia-
łań nie byłoby możliwe do osiągnięcia, 
gdyby wszyscy radni Rady Miejskiej 
w Aleksandrowie Łódzkim nie wspo-
magali w tych działaniach Burmistrza 
i aleksandrowskiej oświaty.

W bieżącym roku Rada Miejska 
w Aleksandrowie Łódzkim przyjęła 
uchwałę w sprawie „Strategii rozwo-
ju edukacji w Gminie Aleksandrów 
Łódzki do roku 2030” Ten dokument 
wyznacza nowe kierunki rozwoju we 
wszystkich obszarach działalności 
edukacyjnej. Nie lubimy stagnacji, 
nas charakteryzuje dynamizm dzia-
łania. Wciąż poszukujemy i wprowa-
dzamy nowe technologie w naucza-
niu, tworzymy kolejne pracownie 
multimedialne i językowe, rozbudo-
wujemy szkoły, przedszkola i tworzy-
my nowe miejsca w żłobkach. Duży 
nacisk kładziemy na rozwój talentów 
i zainteresowań uczniów, a za nie-
tuzinkowe osiągnięcia przyznajemy 
nagrody i stypendia. Każdego roku 
jest ich coraz więcej, co mnie oso-
biście bardzo cieszy. Jestem dumna 
z ogromnej liczby laureatów i fi-
nalistów olimpiad przedmiotowych 
w naszej gminie. W tym roku było 
ich prawie 20, to ogromna zasługa 
uczniów, rodziców i wspaniałych na-

uczycieli. Wszystkim im chciałabym 
za ten ogromny wysiłek podziękować 
i życzyć samych sukcesów na dalszej 
drodze edukacyjnej. Odebrane dziś 
nagrody to tzw. wisienka na torcie. 
Decyduje nasza wspólna ciężka praca, 
to nasz wspólny sukces

Na sukces naszej oświaty ma 
również ogromny wpływ współpra-
ca wszystkich jednostek organiza-
cyjnych Gminy Aleksandrów Łódzki 
z placówkami oświatowymi, której 
głównym celem jest dobro dziecka, 
ucznia i pomoc rodzinom. Mieszkań-
cy Gminy Aleksandrów Łódzki tworzą 
wspaniałą samorządową rodzinę, któ-
ra na co dzień wspiera działania na-
szych placówek oświatowych poprzez 
osobiste zaangażowanie rodziców, 
dziadków i przyjaciół. Wszystkim 
Wam dziś składam serdeczne podzię-
kowania. To nasz wspólny sukces. 
Jeśli nadal będziemy działać wspól-
nie dla dobra naszych dzieci, to nie 
straszne nam będą kolejne zmiany 
i napotykane trudności. 

Nie mamy konkurencji w dziedzinie edukacji
O Aleksandrowie Łódzkim ponownie w samych superlatywach

Po raz 10. zostaliśmy Samorządowym Liderem Edukacji. 
Uroczysta gala ogólnopolskiego konkursu odbyła się 5 lipca 
w Lublinie. Aleksandrów Łódzki znalazł się w gronie 
najlepszych samorządów w Polsce, które konsekwentnie 
od czasu powstania rankingu, wdrażają innowacyjne 
rozwiązania w oświacie. Dzięki temu corocznie gmina 
otrzymuje tytuł Lidera Edukacji.

„Samorządowy Lider Eduka-
cji” to ogólnopolski konkurs 
dla gmin, powiatów i samo-
rządnych województw, któ-
ry odbywa się cyklicznie od 
2011 roku. Konkurs ma cha-
rakter certyfikacji, której 
dokonują przedstawiciele 
świata nauki, a jego misją 
jest promowanie gmin i po-
wiatów, mających dokonania 
w dziedzinie oświaty i jakość 
tych dokonań. Aleksandrow-
ska oświata od lat jest bardzo 
wysoko oceniania w konkur-
sie i nie po raz pierwszy zdo-
bywamy ten tytuł. A jest ten 
to jeden z najbardziej pre-
stiżowych i wartościowych 
projektów certyfikacyjnych 
w Polsce. 
Przyznanie certyfikatu to dla 
nagrodzonego samorządu po-
wód do dumy i satysfakcji, ale 
to również ogólnopolska pro-

mocja gminy czy powiatu oraz 
szansa uzyskania cennej opi-
nii eksperckiej.
Gmina Aleksandrów Łódzki 
należy do nielicznych gmin 
w Polsce, które uczestniczą 
w tym programie od samego 
początku. Przez osiem lat 
trwania Programu „Samorzą-
dowy Lider Edukacji” nasza 
Gmina uzyskała wszystko, co 
było możliwe. Poza tytułem 
„Samorządowy Lider Eduka-
cji” otrzymaliśmy Nagrodę 
nadzwyczajną „Primus” dla 
jednostki samorządu teryto-
rialnego, tytuł „Samorządo-
wy Lider Edukacji”, wyróż-
nienie specjalne „Mecenas 
Wiedzy”, które otrzymał Ja-
cek Lipiński, Burmistrz Alek-
sandrowa Łódzkiego, Wy-
różnienia Specjalne Zarządu 
Fundacji Rozwoju Edukacji 
i Szkolnictwa Wyższego, ty-

tuł Lider Jakości Kształce-
nia, Lider Bezpieczeństwa 
w Oświacie, Lider Edukacji 
Praktycznej i Menedżera 
Sukcesu w Oświacie dla Han-
ny Bedy — naczelnika Wy-
działu Oświaty UM.
W ubiegłym roku tytuł „Anio-
ła Edukacji” przyznano Bur-
mistrzowi Jackowi Lipińskie-
mu za działalność w zakresie 
edukacji ekologicznej oraz 
uwrażliwiania mieszkańców 
Aleksandrowa Łódzkiego na 
problematykę ochrony praw 
zwierząt i kształtowania po-
staw szacunku oraz przyjaźni 
wobec zwierząt. W tym roku 
doszedł tytuł „Edukacyjnej 
doskonałości” i „Samorządo-
wiec 30-lecia”. Czy jeszcze 
trzeba kogoś przekonywać, 
że edukacja w gminie Alek-
sandrów Łódzki stoi na wyso-
kim poziomie?

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Jacek Lipiński, któremu 
oświata zawsze była bliska sercu, został odznaczony medalem 
edukacyjnym „Samorządowiec 30-lecia”. 
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aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, iż na-
bór wniosków ze środków z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na:

• utworzenie 4 miejsc pracy w ramach zwrotu 
kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby 
niepełnosprawnej (po 60.000,00 zł na każde 
stanowisko) oraz

• udzielenie 4 osobom niepełnosprawnym środ-
ków na podjęcie działalności gospodarczej, 
rolniczej albo na wniesienie wkładu do spół-
dzielni socjalnej (po 60.000,00 zł dla każdej 
osoby) został przedłużony do dnia 31.08.2021 r.

Formularze wniosków dostępne są na stronie Urzę-
du w zakładce: Dla pracodawców i przedsiębiorców. 

Zapraszamy do 
prac nad opraco-
waniem Strategii 
Rozwoju Gminy 
Aleksandrów Łódz-
ki na lata 2022-
2030.

Gmina Alek-
sandrów Łódzki 
przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Gmi-
ny na lata 2022-2030, która będzie określać zasoby 
i potencjały oraz kierunki rozwoju gminy. Dokument 
ten stanie się podstawą do prowadzenia przez Gminę 
Aleksandrów Łódzki polityki społeczno-gospodarczej 
w perspektywie do 2030 roku.

W związku z tym, zwracamy się do wszystkich 
Mieszkańców gminy z prośbą o aktywny udział w pra-
cach nad dokumentem i wypełnienie ankiety, która 
znajduje się pod linkiem:

https://forms.gle/4BuFu9q2hkLzJj5L8. 
Na odpowiedzi czekamy do dnia 18 lipca 2021 r. 
Opinia Mieszkańców na temat Gminy Aleksandrów 

Łódzki jest dla nas bardzo cenna. Wierzymy, że jako 
aktywni Mieszkańcy wniesiecie Państwo wiele suge-
stii, które w pozytywny sposób przyczynią się na osta-
teczny kształt Strategii.

Dane z ankiet są pozyskiwane anonimowo. Prosimy 
jedynie o podanie podstawowych informacji, pomoc-
nych przy opracowywaniu Strategii.

Maturzyści i ósmoklasiści otrzymali wyniki swoich eg-
zaminów. Uczniowie są usatysfakcjonowani rezultatami 
własnej ciężkiej pracy. Do matury przystąpiło ponad 
273 tysiące abiturientów z całej Polski. Egzamin zdało 
prawie 74,5 proc. Najlepiej wypadł język angielski, go-
rzej — język polski. 

W tym roku przez pandemię i wynikającą z niej na-
ukę zdalną, matura i egzamin ósmych klas był prze-
prowadzony według wymagań egzaminacyjnych ogło-
szonych w grudniu 2020 roku. Do egzaminów ósmych 
klas przystąpiło 357 tysięcy dzieci z prawie 368 tysię-
cy uprawnionych. 

Uczniowie snują już plany na kontynuację nauki — czy 
to na studiach czy to w szkołach ponadpodstawowych. 

Aleksandrowskie szkoły na tle Polski w rankingach 
wypadły bardzo dobrze, z czego mogą być dumni 
nauczyciele i dyrektorzy szkół. Sportowa Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim po-
chwaliła się wynikami, z których wynika, że z każ-
dego przedmiotu, na tle województwa łódzkiego, 
uczniowie osiągnęli lepsze wyniki. Okres pandemii 
był szczególnie trudny dla uczących się, lecz nasi 
uczniowie poradzili sobie znakomicie. Gratulujemy 
tym, którzy zdali egzaminy! 

Podziel się… opinią

Wyniki egzaminów

Komunikat w sprawie środków z PFRON

Drogowcy budujący drogę 
ekspresową S14 nie tracą naj-
lepszego czasu na taką inwe-
stycję. Na odcinku południo-
wym — bliżej Pabianic prace 
budowlane są już mocno za-
awansowane. Na odcinku pół-
nocnym — od węzła Teofilów 
do Emilii wciąż trwają roboty 
ziemne, ale i tu są fragmen-
ty, gdzie położono już asfalt. 
Pierwszym z odcinków — od 
Lublinka do węzła Konstanty-
nów będziemy prawdopodob-
nie mogli pojechać pod koniec 
bieżącego roku. Cała trasa ma 
być gotowa za półtora roku.

S14 została podzielona na dwa 
odcinki. Pierwszy — od Lublinka do 
Teofilowa buduje konsorcjum firm 
Strabag i Budimex. Przetarg na bu-
dowę drugiego odcinka wygrała 
z kolei chińska firma Stecol. Tu pra-
ce zaczęły się rok później i są mniej 
zaawansowane. Obecnie Stecol bu-
duje obiekty inżynierskie, przygoto-
wywany jest też nasyp oraz wykopy 
pod przyszłe jezdnie. Postęp prac 

widać — w szczególności w okoli-
cy węzła Emilia, gdzie już jesienią 
położono pierwszy fragment asfaltu. 
Ale i na połączeniu obydwu odcin-
ków, które znajduje się w rejonie 
ulicy Toeplitza, jest widoczny duży 
postęp budowy. W rejonie Teofilowa 
powstają wiadukty przy ulicach Kli-
nowej i Aleksandrowskiej. Zaawan-
sowanie prac widać gołym okiem 
jadąc z Aleksandrowa do Łodzi.

Oddanie trasy do użytku spowo-
duje zmniejszenie ruchu tranzy-
towego przez Aleksandrów. Cięża-
rówki jadące drogą krajową nr 71 
ze Zgierza do Pabianic nie będą już 
przejeżdżały przez nasze miasto, 
ale skierują się na S14. To powin-
no zmniejszyć znacząco ruch na 
ulicach Zgierskiej, Warszawskiej, 
Wojska Polskiego i Konstantynow-
skiej. (kec)

Na drodze S14 budowa 
idzie pełną parą

Kiedy powstanie obwodnica Aleksandrowa?

Budowa wiaduktu w rejonie ul. Klinowej

Jak podają przedstawiciele 
Ministerstwa Zdrowia, w Polsce 
w pełni zaszczepionych przeciwko 
wirusowi SARS-CoV-2 jest już po-
nad 14 mln obywateli. Łącznie wy-
konano 30 mln szczepień. Wśród 
nich są osoby po dwóch dawkach 
preparatów firm Pfizer/BioNTech, 
Moderna i AstraZeneca lub jedno-
dawkowej szczepionce Johnson & 
Johnson, a także osoby w trakcie 
szczepienia. Łącznie do naszego 
kraju trafiło 39 mln dawek. Jak nie 
trudno policzyć, jeszcze 9 mln cze-
ka w magazynach. Problem w tym, 
że spadła liczba chętnych, dlatego 
dziś można szczepić się od zaraz. 

Nie inaczej jest i w Aleksandro-
wie Łódzkim. Długa lista nazwisk, 
jaka utworzona została z końcem 
stycznia, dawno już się rozluźni-
ła. Wystarczy zapisać się w dowol-
nym punkcie naszego SP ZOZ-u czy 
w przychodni Kamed. Do szczepień 
zachęcać będą też sołtysi a Miej-
skie Centrum Zarządzania Kryzyso-

wego oferuje bezpłatny transport 
do poradni. 

— Szczepienia realizowane są na 
bieżąco. Okres wakacyjny sprawił, 
iż o koronawirusie trochę zapo-
mnieliśmy. Oby on sam nie przy-
pomniał o sobie jesienią. Dlatego 

nie warto czekać na zapowiadaną 
czwartą falę — mówi dyrektor Mał-
gorzata Wieczorek. 

SPZOZ w Aleksandrowie Łódz-
kim tel. (42) 712 13 54, Miejskie 
Centrum Zarządzania Kryzysowego 
tel. (42) 27 00 346. (ak) 

Szczepionka od ręki?
Rządzący zapowiadają czwartą falę pandemii
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budownictwo

Na działce o powierzchni 
5,5 tys. metrów kwadratowych 
należącej do gminy wybudo-
wane zostanie nowe osiedle 
mieszkaniowe. Jego adres to 
ulica Jana III Sobieskiego. Do-
celowo powstaną tam czte-
ry trzypiętrowe bloki, a obok 
nich dwa place zabaw, tereny 
zielone oraz parkingi. Łącznie 
w blokach przewidziano 80 
mieszkań. W każdym budynku 
zaprojektowano lokale dwu- 
i trzypokojowe. Ich powierzch-
nia użytkowa to od 43 do 58 
metrów kwadratowych. Duże 
balkony, wysoka jakość wyko-
nania — jednym słowem miesz-
kanie pod klucz takie, jak na 
wolnym rynku. W pierwszym 
etapie rozpocznie się budowa 
dwóch bloków.

— Ulica Jana III Sobieskiego 
odchodzi od ul. Daszyńskiego, 
więc blisko do centrum, jednak 
z okien nowi lokatorzy będą 
podziwiać pozamiejskie wido-
ki — mówi Mariusz Mirowski, 
prezes nowo powołanej spółki, 
która zajmie się budową. — Już 

wiemy, że mieszkania cieszą 
się dużym zainteresowaniem, 
dlatego warto się pospieszyć 
i złożyć podanie.

Program mieszkaniowy za-
kłada, że to gmina wybudu-
je bloki. Przekaże teren jak 
również zdobędzie kredyt na 
budowę. Potencjalni lokatorzy 
oprócz czynszu spłacać będą 
część raty tego zobowiązania. 
Kiedy program będzie na fi ni-
szu, mieszkanie przejdzie na 
własność najemcy. To propozy-
cja dla rodzin z zasobniejszym 
portfelem, których jednak na 
samodzielny zakup własnego 

„M” jeszcze nie stać.
— Główne kryteria to od-

powiedni dochód na członka 
rodziny. Przyszły lokator musi 
być mieszkańcem Aleksandro-
wa od co najmniej 5 lat. Pro-
gram kierowany jest głównie 
do młodych rodzin z dziećmi, 
dlatego też ten warunek bę-
dzie dodatkowo punktowany 
— wylicza Anna Faliszek, kie-
rownik Biura Zarządzania Za-
sobem Mieszkaniowym.

Program budowy miesz-
kań jest już w zaawanso-
wanej fazie dokumen-
tacyjnej. Wszystko 
wskazuje na to, że tuż 
po wakacjach powołana 
do tego zadania spółka 

otrzyma pozwolenie na budowę. 
Jest szansa, że jeszcze w tym 
roku ruszą prace budowlane. 
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z harmonogramem, nowi loka-
torzy zamieszkają tu jesienią 
przyszłego roku.

— Aleksandrowski Program 
Mieszkaniowy jest ukierunkowa-
ny na mieszkańca, który ma sta-
łe dochody i jest zainteresowa-

ny docelowym mieszkaniem 
na terenie Aleksandro-

wa. Jeżeli program się 
sprawdzi a chętnych 

będzie więcej, to 
nie jest to ostat-
nie zdanie w za-
kresie tego typu 
budownictwa — 
mówi Iwona Dą-
bek sekretarz 
miasta. (ak)

Nowe osiedle na uboczu miasta
Powstaną cztery bloki i osiemdziesiąt mieszkań

Ważna informacja dla rodzin marzących o własnym 
„M”. 28 czerwca ruszył nabór wniosków w ramach 
Aleksandrowskiego Programu Mieszkaniowego. 
Niezbędne dokumenty oraz regulamin naboru 
dostępny jest na stronie www.apm-al.pl lub 
w siedzibie spółki przy ul. 1 Maja 28/30 pokój nr 19. 
Wszystkie osoby, które wcześniej złożyły podania 
dotyczące zamiaru udziału w programie, otrzymają 
informację o dalszej procedurze. Nabór potrwa 
do 15 października i nie będzie miała tu znaczenia 
kolejność zgłoszeń.
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rozmowa

Jacek  Czekalski:  Bezpieczna  podróż 
rozpoczyna  się  tak  naprawdę  jeszcze 
przed wyruszeniem w trasę. Na co powin-
niśmy zwrócić uwagę przed wyjazdem, by 
mieć pewność, że pojazd jest gotowy do 
takiej podróży? 

Andrzej Janicki: Rozsądnie byłoby pod-
jechać do zakładu mechanicznego, żeby 
mechanik sprawdził działanie podstawo-
wych układów — kierowniczego, hamulco-
wego, a także oświetlenie. Przed podróżą 
dobrze sprawdzić też, czy nie trzeba np. 
wymienić okładzin w hamulcach lub ole-
ju, albo czy nie ma na przykład luzów na 
drążkach.

JC:  To wszystko  przekłada  się  na  bez-
pieczeństwo naszej podróży. A czy wpływ 
na  nie mają  też,  z  pozoru  błahe  rzeczy, 
jak wycieraczki? Czy przed wyruszeniem 
w trasę powinniśmy je wymienić? 

AJ: Oczywiście! Tym bardziej, że nie-
dawno skończył się sezon zimowy i często 
jest tak, że nie pamiętamy, by po tym 
sezonie zmienić je na nowe. A warunki 
pogodowe w naszym kraju potrafią być 
zaskakujące. To ważne, bo przy intensyw-
nych opadach deszczu dobrze zbierające 
wycieraczki sprawią, że pole widoczności 
będziemy mieli po prostu lepsze. 

JC: Przy bardzo intensywnych opadach 
lepiej zjechać w bezpieczne miejsce i, je-
śli jest taka możliwość, przeczekać?

AJ: Jest taka prosta zasada: nie widzę, 
nie jadę. Jeżeli ściana deszczu uniemoż-
liwia nam prawidłową obserwację tego 
co dzieje się przed pojazdem, po prostu 
zjedźmy i poczekajmy tych kilka minut. 
Deszcz minie, wrócimy do jazdy. Pamię-
tajmy też, by w opony były w dobrym sta-
nie. To są oczywiste, ale niezwykle istot-
ne sprawy. 

JC: Na wyczyny kierowców patrzy pan 
jako praktyk, sporo podróżujący po Polsce, 
ale  też  jako  były  policjant  ruchu  drogo-
wego i były biegły zajmujący się właśnie 
wypadkami drogowymi. Spoglądając z tej 
perspektywy  —  jakie  są  główne  grzechy 
kierowców popełniane w czasie podróży? 

AJ: Cały czas króluje prędkość, wy-
przedzanie na trzeciego, tzw. jazda na 
zderzak. Mimo zmiany przepisów nie-
ustannie obserwuję takie sytuacje. Kieru-
jący, któremu się bardzo śpieszy, dojeż-
dża prawie na styk do drugiego pojazdu. 
To są te grzechy, które niestety cały czas 
można na naszych drogach zaobserwować.

JC: Faktycznie, spoglądając w policyjne 
statystyki dotyczące wypadków, prędkość 
jest na jednym z pierwszych miejsc w ru-
bryce  „przyczyny”. A wkraczamy właśnie 
w okres najbardziej niebezpieczny. Liczby 
nie  kłamią,  najwięcej  wypadków  odnoto-
wuje się w lipcu  i w sierpniu — w sumie 
to 20 procent wszystkich zdarzeń z danego 
roku.  Statystki  za 2020  rok pokazują,  że 
w  lipcu,  sierpniu oraz wrześniu dochodzi 
co największej liczby wypadków śmiertel-
nych — tu wysoko plasuje się jeszcze paź-
dziernik, na co wpływ ma zapewne zmiana 
warunków  pogodowych.  Latem  jesteśmy 
mniej ostrożni? Bardziej szarżujemy? 

AJ: Mamy dobre warunki na drodze, 
chcemy szybko dotrzeć do celu, bo my-
ślami jesteśmy już na tym wymarzo-
nym urlopie. Spada więc nasza czujność 
w czasie prowadzenia pojazdu. Poza 
tym, to co już mówiłem — prędkość. To, 
że tych wypadków jest więcej wynika 
z tego, że po prostu kierujący jeżdżą 
szybciej i to jest według mnie główna 
przyczyna, do której pośrednio prowa-
dzą dobre warunki drogowe. Wypadków 
jest więc więcej i są to w większości 
ciężkie wypadki, czego powodem jest 
wspomniana wysoka prędkość. Niestety, 
efekty takich zdarzeń są później niezwy-
kle trudne, zarówno dla rodzin jak i osób 
w nich uczestniczących.

JC: Wytyczając trasę często  i  chętnie, 
jeśli  to  możliwe,  wybieramy  autostrady. 
W świadomości kierowców jest to najbez-
pieczniejsza z dróg. Czy te wyobrażenia 
przekładają się na rzeczywistość? 

AJ: Poruszając się autostradą rozwija-
my prędkości w granicach 120, 130 czy 
140 kilometrów na godzinę. Przyzwycza-
jamy się do tej prędkości. Nie odczuwa-
my jej i kiedy nagle okazuje się, że nagle 
musimy zatrzymać ten pojazd, to droga 
hamowania znacząco się wydłuża, co dla 
wielu jest zaskakujące. To nie jest już 20 
czy 30 metrów. Jadąc szybko, nagle oka-
zuje się, że do zatrzymania auta potrze-
bujemy tych metrów 90, 100, a czasem 
nawet więcej. I dlatego tak ważne jest 
właśnie, przy podróżowaniu na autostra-
dzie, utrzymywanie tego odstępu od po-
przedzającego pojazdu. To jest kluczowe 
dlatego, że tak naprawdę też nigdy nie 
wiemy, co może się wydarzyć. Musimy zo-
stawić tę odległość bezpieczną na to, by 

nawet w sytuacji ekstremalnej — choćby 
wystrzelenia opony w innym pojeździe, 
co się zdarza — móc swój pojazd bez-
piecznie zatrzymać. 

JC: Wiek kierowcy ma znaczenie? 
AJ: Są dwie takie grupy. To bardzo mło-

dzi kierowcy i ci w podeszłym już wieku, 
u których rzeczywiście czas reakcji czę-
sto jest już spóźniony. Wolniej reagują 
i często są sprawcami wypadków.

JC: Statystyki za 2020 rok pokazują, że 
blisko 7 tysięcy z ponad 23 tysięcy wypad-
ków, spowodowali kierujący w przedziale 
wiekowym 25-39 lat. Tu króluje brawura? 

AJ: To kierowcy najbardziej pewni swo-
ich umiejętności. Od co najmniej kilku lat 
posiadają uprawnienia do kierowania po-
jazdem i uważają, że są z tego powodu 
niezwykle doświadczonymi kierowcami. 
A trzeba pamiętać o tym, że sytuacja dro-
gowa potrafi się zmienić w ułamku sekun-
dy. Ta sekunda może decydować o czyimś 
życiu. Warto zachować na drodze tak 
zwany zdrowy rozsądek.

JC:  Planując  podróż  często  zastana-
wiamy  się  czy  lepiej  wyjechać  o  świcie, 
a  może  wyruszyć  w  podróż  nocą.  Kiedy 
jest najmniej bezpiecznie? 

AJ: Każdy powinien ocenić sam ze sobą 
kiedy najlepiej się czuje. Nie preferuję 
jeżdżenia między godziną trzecią, a szó-
stą. Wtedy nasz organizm jest najbardziej 
zmęczony, przyzwyczajony do snu. Czyli 
jeżeli będziemy planowali podróż wcze-
śnie rano, to pamiętajmy o tym żeby się 
położyć dużo wcześniej, żebyśmy mini-
mum tego prawdziwego snu mieli około 
sześciu godzin. 

JC:  Ponownie  spoglądam  w  zeszło-
roczne statystyki. 44 procent wszystkich 

wypadków  drogowych  do  jakich  doszło 
w  ciągu  roku,  wydarzyło  się  między  13 
a 19. To kwestia natężenia ruchu?

AJ: Musielibyśmy wejść w podział na 
miasta i wypadki poza terenem zabudo-
wanym. W miastach, w takich godzinach 
ruch jest zdecydowanie większy. Często, 
zwłaszcza w większych miejscowościach, 
na dużych trasach, są to wypadki bardzo 
poważne w skutkach.

JC:  Kierowcy  samochodów  często  na-
rzekają  na  motocyklistów,  choć  liczby 
mówią, że to kierujący samochodami naj-
częściej  są  sprawcami wypadków. Warto 
chyba zaapelować, by patrzeć w lusterka, 
by taki motocykl nie zaskoczył nas swoją 
obecnością np. przy zmianie pasa ruchu. 

AJ: Dokładnie. Jednocześnie kieruję 
też apel do kierujących jednośladami, by 
pamiętali o tym, że są słabiej widocz-
ni, bo to jest mniejszy punkt obserwacji 
i w chwili kiedy taki motocyklista porusza 
się z prędkością 140, 150 kilometrów na 
godzinę, kierujący samochodem może go 
nie zauważyć odpowiednio wcześnie. Dla-
tego tutaj uwagę muszą zachować oby-
dwie strony.

JC:  Każdego  roku  ogromną  liczbę  wy-
padków powodują pijani kierowcy. Jak się 
tłumaczą?

AJ: Przy niższych wartościach alko-
holu w wydychanym powietrzu częstym 
tłumaczeniem jest: „Myślałem, że je-
stem już trzeźwy”. Przy wartościach 
wyższych, kierowcy często zasłaniają 
się niepamięcią. A przecież w tej chwili 
na rynku jest bardzo dużo dostępnych 
urządzeń, za niewielkie kwoty, które 
pozwalają sprawdzić stan trzeźwości. 
Pamiętajmy o tym, że w chwili kiedy 
taki kierowca spowoduje kolizję lub 
wypadek, będąc w stanie nietrzeźwo-
ści lub w stanie po użyciu alkoholu, to 
pomijając już wszelkie prawne konse-
kwencje, firma ubezpieczeniowa oczy-
wiście wypłaci osobom poszkodowanym 
należne odszkodowania, ale zwróci się 
do tej osoby która kierowała w stanie 
nietrzeźwości o zwrot poniesionych 
wszystkich kosztów. Czyli taki kierowca 
za wszystko zapłaci z własnej kieszeni.

JC: Niby każdy o tym wie, każdego roku 
są apele, spoty, a i tak ponad 10 procent 
ogółu  wypadków,  powodowanych  jest 
właśnie przez pijanych kierowców. W ze-
szłym roku, w takich wypadkach zginęło 
ponad  trzysta  dwadzieścia  osób.  Często 
słyszy się taki argument, że wypiłem piw-
ko do obiadu, minęły dwie godziny, śmia-
ło mogę jechać. A to chyba tak nie działa, 
prawda?

AJ To zależy od naszego organizmu, od 
dyspozycji dnia. Jednego dnia rzeczywi-
ście będzie tak, że pijemy piwko i za dwie 
godziny nic nie będzie, ale drugiego dnia, 
kiedy będziemy np. po tygodniu bardzo 
zmęczeni, nasz organizm będzie wyeks-
ploatowany, może się okazać, że to jedno 
piwko będzie za dużo. Więc najprostsza 
metoda — piliśmy, nie jedziemy. 

JC: Dziękuję za rozmowę. 

O życiu może decydować ułamek sekundy, chwila nieuwagi, nieprzygotowany pojazd…

W wakacje wypadków jest najwięcej

Lato w pełni — wkroczyliśmy w czas wakacyjnych podróży. 
Marząc o udanym wypoczynku, śledząc prognozy pogody i pa-

kując ostatnie rzeczy do walizki, często zapominamy o tym co 
naprawdę ważne. O bezpieczeństwie. O czym pamiętać, by na 
wymarzony urlop dojechać bezpiecznie i bezpiecznie z niego 
powrócić? Pytamy o to Andrzeja Janickiego, eksperta kan-
celarii prawnej Pionier, byłego biegłego sądowego i byłego 

policjanta ruchu drogowego. 
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— Absolutnie nie poddajemy 
się w walce o zdobycie nowego 
wozu — mówi Piotr Makowski, 
prezes OSP Aleksandrów. — Na 
chwilę obecną brakuje nam 
tylko albo aż 270 tysięcy.

Dużo, ale w Aleksandrowie 
nie ma rzeczy niemożliwych 
do zrealizowania. Mimo że 
aleksandrowska jednostka, 
wyjeżdżająca do akcji 500 razy 
w roku, wypadła z listy pań-
stwowych dofi nansowań, gdy 
ta trafi ła do MSWiA, to i tak 
udało się już uzbierać ogrom-
ne środki fi nansowe.

— Na tę chwilę zebraliśmy 
już kwotę łącznie ponad 800 

tysięcy — dodaje Makow-
ski. — Na montaż fi -

nansowy zakupu no-
wego wozu składa 

się wsparcie 
komendy Pań-
stwowej Stra-
ży Pożarnej, 
wkład gmi-
ny Alek-
s a n d r ó w, 
Urzędu Mia-
sta i Gmi-
ny, wkład 
własny oraz 

p i e n i ą d z e 
pozyskane ze 

zbiórki zorga-
nizowanej przez 

naszych strażaków, 
zbiórki złomu. 
Na ratunek

Teraz swoją cegiełkę będzie 
mógł dorzucić każdy z nas. 
Można mieć pewność, że każda 
— nawet najmniejsza wpłata, 
będzie dobrą inwestycją. Stra-
żacy OSP Aleksandrów, mimo, 
że formalnie to ochotnicy, są 
profesjonalistami. Stale pod-
noszą swoje umiejętności, 
choćby przez udział w szkole-
niach. Sami też szkolą innych, 
ale co najważniejsze, niosą 
pomoc każdego dnia.

— Budynek mój, gdy zaczął 
się palić, ugasili bardzo szybko 
— nie kryje emocji Piotr Sta-
siak, mieszkający przy ulicy 
Daszyńskiego. — Było bardzo 

źle, ale nasza straż aleksan-
drowska znakomicie się spisa-
ła. Ruszyli na ratunek i tylko 
dzięki naszym strażakom dom 
został uratowany. Jestem im 
wdzięczny za szybką reakcję. 

Strażacy pomagali też m.in. 
w „Sportowej Trójce”, gdy po 
ulewach do szkoły wdarła się 
woda. 

— Nie nazywamy ich Strażą 
Pożarną, bo to taka „Brygada 
RR”, zawsze są chętni do nie-
sienia pomocy — opowiada Piotr 
Adamczewski, dyrektor „Trój-
ki”. — W tym roku zalało nam 
piwnice po burzy. Jeden tele-
fon. Są u nas. Ciekną rynny — są 
u nas, cieknie dach — są u nas, 
do tego wsparcie przy organiza-
cji pikniku dla dzieci. Także to 
cały zespół, który mega jest za-
angażowany i oddany pomocy 
dla innych. Oni nam pomagają, 
to teraz musimy pomóc im. Jak 
najbardziej przyłączam się do 
tej akcji i zachęcam wszystkich 
żeby ich wesprzeć. 
Puszka, bilet, zrzutka
— Aleksandrowskie Forum 

Społeczne rozpoczęło zbiór-
kę pomocową dla naszej OSP 
w Aleksandrowie Łódzkim — 
mówi Wojciech Kalina z AFS. 
— Chcemy wspomóc fi nansowo 
i organizacyjnie, ruszyła więc 
zbiórka zgłoszona na stronie 
ministerstwa. Będzie to zbiór-
ka do puszek. Na licznych ak-
cjach i imprezach organizowa-

nych przez Aleksandrów Łódzki 
będzie można dorzucić się do 
puszeczki i wspomóc naszą OSP. 

— W ramach naszego Pla-
nu B w sierpniu planowaliśmy 
kilka wydarzeń, również bi-
letowanych — dodaje Tomasz 
Barszcz, naczelnik Wydziału 
Promocji i Współpracy z Zagra-
nicą UM. — Decyzją burmistrza 
te wydarzenia biletowane, 
wspomogą zbiórkę — wpływ 
z biletów, całkowicie zosta-
nie przekazany na dodatkowe 
wsparcie w zakupie wozu stra-
żackiego dla aleksandrowskiej 
jednostki. Tak więc każdy kto 
planował w sierpniu pojawić 
się na koncercie Pawła Do-
magały (7 sierpnia) czy na 
naszym maratonie kabaretów 
(21 sierpnia), będzie mógł przy 
okazji swoim biletem dołożyć 
swoją cegiełkę do zakupu auta.

Pomóc można również nie 
wychodząc z domu, bo stra-
żacy założyli konto na portalu 
zrzutka.pl. Każdy chętny do 
pomocy znajdzie ją pod tym 
adresem: zrzutka.pl/ddf47b. 
Ponadto, nasi strażacy, co pod-
kreślają, otrzymują ogromne 
wsparcie również od lokalnych 
przedsiębiorców. 
Będzie bezpieczniej
— Nie kupujmy wozu dla sie-

bie — mówi Piotr Makowski. — 
Nikt z nas nie jest właścicielem 
tego wozu. On ma służyć do 
ratowania życia, przede wszyst-

kim. Będzie służył i mieszkań-
com naszej gminy i mieszkań-
com naszego powiatu.

— W każdej dziedzinie życia 
są chętni do pomocy i nie ma 
rzeczy dla nich niemożliwych, 
wielkie dzięki im za to i na-
prawdę im pomóżmy — zachę-
ca dyrektor sportowej „Trójki”. 

A termin nagli. Zbiórka do pu-
szek, jak i internetowa zrzutka 
zakończą się w okolicach paź-
dziernika. Brakuje niespełna 
300 tysięcy złotych. A przecież 
to inwestycja w nasze bezpie-
czeństwo, bo nowy sprzęt to 
sprawniejsze działania. 

— W nowym wozie, zastoso-
wane rozwiązania technolo-
giczne są na znacznie wyższym 
poziomie — tłumaczy Piotr Ma-
kowski. — Cały czas porównuję 
to do telefonu komórkowego, 
który mamy wszyscy w kiesze-
ni. To nie jest zwykła klawi-
szowe Nokia, tylko to już jest 
mały komputer i podobnie jest 
z tym wozem. Czasy się zmie-
niły, wymagania jeśli chodzi 
o akcje i wymagania straża-
ków również urosły. Na chwi-
lę obecną nasz wóz gaśniczy, 
który jeździ do zdarzenia jako 
pierwszy, czyli jeździ najczę-
ściej, tych wymagań niestety 
nie spełnia. To pokazało życie 
i praktyka podczas akcji. 

Czas na konkretne działania. 
Pomagajmy!

Jacek Czekalski

Trzeba 
pomóc

strażakom!

Zawsze gotowi do niesienia pomocy, 
dziś potrzebują jej sami. 

Strażacy OSP Aleksandrów nie poddają się 
w walce o nowy wóz, który znacząco usprawni ich 

działania na terenie miasta i gminy. 
Koszt nowego samochodu bojowego to 

milion sto tysięcy złotych — 
sporą część (dzięki władzom Aleksandrowa, PSP, 
wpłatom własnym czy strażackiej zbiórce złomu) 

udało się już zebrać. Nadal brakuje jednak jeszcze 
niespełna 300 tysięcy złotych. 

Pomóc strażakom może każdy z nas. 
Warto, bo nowy wóz to większe bezpieczeństwo 

dla mieszkańców miasta i gminy.
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Sobota pod znakiem 
kolorowego szaleństwa

Tego dnia zapewnimy zabawę, 
którą zapamiętacie na długo… 
Najpierw bezkarnie Was ubru-
dzimy. A wszystko za sprawą 
tego, że do Aleksandrowa Łódz-
kiego zawita największa w Pol-
sce kolorowa trasa. Mowa tu 
o Holi Święcie Kolorów. Zabawa, 
w rytm tanecznej muzyki, pole-
ga na obrzucaniu się kolorowymi 
proszkami. Wspomnienia z tego 
wydarzenia zostaną z Wami na 
długo! Dlatego zabierzcie znajo-
mych i dajcie się ponieść wielo-
barwnemu szaleństwu! O Wasze 
dobre samopoczucie zadbają 
DJ-e i animatorzy, którzy będą 
zagrzewać publiczność do do-
brej zabawy. Przeprowadzone 
zostaną również liczne konkursy.

W międzyczasie odbędą się 
także pokazy baniek XXL, a na 

koniec… pokryjemy wszystko 
gęstą białą pianą, do której 
będziecie mogli wskoczyć i ba-
wić się na całego.

Jeśli jednak emocji będzie 
zbyt wiele i poczujecie się 
troszkę zmęczeni, odpocznie-
cie w strefie relaksu.

Cały czas będzie działał tak-
że 20-metrowy ślizg wodny! To 
doskonała zabawa na letnie 
popołudnie. Mnóstwo radości 
gwarantowane!

Znowu będziemy rozdawać 
bony na darmowe lody oraz… 
kupony na loty balonem na 
uwięzi, które będą się odby-
wały w niedzielę! Będzie moż-
na je zdobyć w różnych grach 
i konkursach. Dlatego warto 
brać w nich udział. 

Kupony na lot będzie moż-
na także wygrać na stoisku 
BLU FITNESS. Wykwalifikowa-

ni trenerzy podpowiedzą Wam 
również m.in. jak prawidłowo 
ćwiczyć oraz zdrowo się odży-
wiać. Skorzystacie z analizy 
składu ciała oraz obejrzycie 
pokazy fitness. Zasięgnięcie 
także porad z zakresu fizjo-
terapii oraz zdrowej suple-
mentacji. Gdy dzieci będą 
mały wykonywane brokatowe 
tatuaże, mamy zrelaksują się 
podczas zabiegu kolagenowe-
go na dłonie. 

Odlotowa niedziela
A co czeka nas w niedzielę? 

Także mnóstwo atrakcji dla ca-
łych rodzin. Znów zaczynamy 
o 15. Tego dnia znów wypróbu-
jecie ślizg wodny oraz darmo-
we dmuchańce. Na najmłod-
szych czekać będą również 
animatorzy z Alexland — cen-
trum edukacji i zabawy. Zna-

cie ich już z poprzednich wy-
darzeń, więc doskonale wiecie, 
że nudzić się nie będziecie.

O 16:00 wysłuchamy koncer-
tu w wykonaniu kapeli Fakiry. 

„Ach Franka, Franka”, „Zim-
ny drań”, „Bez śladu” — jeśli 
te tytuły sprawiają, że macie 
ochotę rzucić się w wir śpiewu 
i tańca, zapraszamy na koncert 

„Na wszystkie duszy nastroje”. 
Piękne, pełne miłości i optymi-
stycznego przesłania teksty jak 
i niezwykła wpadająca w ucho 
muzyka to niezapomniane do-
znania artystyczne.

A po godzinie 19:00 atrakcja, 
z której pierwszy raz będziecie 
mogli skorzystać w Aleksan-
drowie Łódzkim. Tym razem, 
dosłownie… odlecicie! Mowa 
o lotach balonem na uwięzi. 
W pięknym, kolorowym balonie, 
zabierzemy Was wysoko, wysoko 

nad ziemię… To niepowtarzalna 
okazja, by podziwiać najbliż-
szą okolicę z tej perspektywy. 
Jak załapać się na taką przygo-
dę? Nic prostszego! Wystarczy 
przyjść i aktywnie uczestniczyć 
w weekendowym wydarzeniu. 
Kupony na loty będą do zdoby-
cia w licznych grach i zabawach.

Niedzielę zakończymy na 
sportowo. O 21:00 zaprasza-
my do Aleksandrowskiej Strefy 
Kibica. Obejrzymy wtedy finał 
UEFA EURO 2020. Kto wygra te 
mistrzostwa? O tym przekona-
my się już w 11. lipca. Bądźcie 
razem z nami! 

Moc atrakcji i różnokoloro-
wych wrażeń gwarantowana. 
Nie możecie tego przegapić!

Weekendowe wydarzenie re-
alizowane jest w ramach „Pla-
nu B” — cyklu letnich imprez 
w Aleksandrowie Łódzkim. 

Jeszcze bardziej zakręcony weekend
Kolejny weekend wakacji przed nami, a w Aleksandrowie nie zwalniamy tempa. Starujemy w sobotę o 15:00.

A tak było podczas pierwszego Zakręconego weekendu…
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Nie oznaczało to jednak końca Aleksandrowskiej 
Strefy Kibica, gdyż w weekendy, w których mieli-
śmy zaplanowane atrakcje dla najmłodszych nadal 
transmitowaliśmy mecze. Tak samo będzie w naj-
bliższy weekend, o którym dowiedzieć się możecie 
więcej z artykułu na stronie obok oraz plakatu na 
ostatniej stronie, kiedy to zaprosimy wszystkich do 
wspólnego oglądania meczu finałowego Euro 2020. 

Wśród wielu propozycji na kolejne weeken-
dy z cyklu Plan B – lato w Aleksandrowie Łódzkim 
prym wiodą cztery wydarzenia, które jako jedyne 
z 35 imprez zaplanowanych na lato są biletowane. 
Mowa tu o wyjątkowych, tematycznych koncertach 
i kabaretonie: 

17 lipca – Sokół, Dwa Sławy 
25 lipca – Illusion, Luxtorpeda 
7 sierpnia – Paweł Domagała, Sorry Boys 
21 sierpnia – Igor Kwiatkowski, Marcin Daniec

Mamy więc zapewniony przekrój gatunkowy od 
rapu / hip-hopu poprzez hard rocka po alternatywę, 
a na sam koniec najlepsze nazwiska polskiego kaba-
retu. Koncerty odbędą się na dużej scenie aleksan-

drowskiego MOSiR-u, a pula biletów każdorazowo 
ograniczona jest do 950 szt. Nie ma więc co czekać 
do ostatniej chwili, tym bardziej, że w dniu koncer-
tu cena nieznacznie wzrasta. 

Bilety na wszystkie te wydarzenia dostępne 
są na stronie ebilet.pl/muzyka/festiwale/planb 
a w przypadku sierpniowego koncertu Pawła Do-
magały i kabaretonu, również w Wydziale Promocji 
Urzędu Miejskiego (plac Kościuszki 4). To właśnie 
dochód z tych sierpniowych koncertów zostanie 
w całości przekazany na dodatkowe wsparcie jed-
nostki OSP Aleksandrów Łódzki w zakupie nowego 
wozu pożarniczego. Wystarczy więc zakupić bilet 
/ cegiełkę o wartości 25 zł, by dobrze się bawiąc 
wesprzeć tych, którzy na co dzień ratują nasze ży-
cie, zdrowie i dobytek. 

Dodatkowo, osoby które posiadają bilety na zapo-
wiadany w zeszłym roku koncert Blue Cafe, który nie 
odbył się z uwagi na pandemię, mogę je wymieniać 
na dowolne z sierpniowych wydarzeń w Wydziale 
Promocji Urzędu Miejskiego (plac Kościuszki 4). 

Po więcej informacji dotyczących kolejnych imprez 
z cyklu Plan B – lato w Aleksandrowie Łódzkim zapra-
szamy na stronę www.aleksandrow-lodzki.pl oraz na 
Facebooka facebook.com/AleksandrowLodzkiOfficial. 

W poprzednich numerach pisaliśmy już o cyklu wydarzeń Plan B – lato w Aleksan-
drowie Łódzkim. Imprezy wystartowały wraz z rozpoczęciem piłkarskich mistrzostw 
Europy. Niestety, polska reprezentacja odpadła już w fazie grupowej pozostawiając 
kibicom jedynie dobre wspomnienia, szczególnie jeśli chodzi o dwa ostatnie mecze. 
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trochę kultury

Daniel Tudor, I love Korea. K-
-pop, kimchi i cała reszta 
Korea Południowa to kraj, 
który niezmiennie nas 
fascynuje, przede wszyst-
kim ze względu na swoją 
różnorodność, tradycje 
i zwyczaje. Daniel Tudor, 
brytyjski dziennikarz, pisarz 
i przedsiębiorca od kilku lat 
mieszkający w Korei, wni-
kliwie przygląda się kulturze 
koreańskiej w przeróżnych 
jej odsłonach. Błyskotliwie 
i dowcipnie omawia niesamo-

wite koreańskie trendy, które podbijają Internet, i zdradza 
ich genezę, wszystko ilustrując znakomitymi zdjęciami. To 
książka od której nie sposób się oderwać! Została napisana 
w ciekawy dla współczesnego, młodego czytelnika sposób, 
gdzie zdjęcia uzupełniane są najbardziej treściwymi i „so-
czystymi” informacjami — samą esencją wiedzy o Korei. 
Autor opowiada o specyfice relacji interpersonalnych, 
charakterystycznych symbolach i zwyczajach, a także 
o gwiazdach popkultury. Jako dodatkową atrakcję oferuje 
mini przewodnik po swoich ulubionych atrakcjach w Seulu. 
Jeden z najbardziej popularnych łamańców językowych 
Korei brzmi: „Kan-jang-kong-jang kong-jang-jang-eun 
kang kong-jang-jang-ee-go, dwen-jang-kong-jang kong-
-jang-jang-eun kong kong-jang-jang-ee-da“, a frazę tę 
tłumaczy się w następujący sposób: Prezesem fabryki sosu 
sojowego jest Kang, a prezesem fabryki pasty fasolo-
wej jest Kong. Spróbuj przeczytać go na głos, a później 
koniecznie sięgnij po książkę Daniela Tudora. Naprawdę 
warto! 

Max Czornyj, Jestem mor-
dercą
To pozycja dla wszystkich 
fanów kryminału oraz mrożą-
cych krew w żyłach historii 
opartych na faktach. Czym 
różni się od innych krymi-
nałów, których ostatnio na 
rynku książki można znaleźć 
naprawdę dużo? Otóż historia 
opowiedziana została nie 
jak zazwyczaj z perspektywy 
narratora, profilera bądź 
policjanta prowadzącego 
śledztwo, ale z perspektywy 

mordercy. Jack Unterweger istniał naprawdę. Był austriac-
kim pisarzem i seryjnym mordercą, a jego pierwszą ofiarą 
była Margaret Schaefer — twierdził wówczas, że zamordo-
wał kobietę, bo przypominała mu jego matkę. Psychiatra 
stwierdził u niego między innymi sadystyczne skłonności 
psychopatyczne. W czasie odbywania kary w więzieniu, 
napisał serię opowiadań, sztuk teatralnych i autobiogra-
fię, które cieszyły wielkim zainteresowaniem w Wiedniu. 
Okrzyknięty wzorem resocjalizacji, Unterweger został 
warunkowo zwolniony w 1990. W momencie zwolnienia 
cieszył się wielką sławą jako pisarz, często goszcząc 
w telewizyjnych talk show i lansując specyficzny styl życia. 
Jednak nadal zabijał. Głównie prostytutki. Udowodniono 
mu 12 zabójstw. Nazywano poetą śmierci. Ulubieńcem 
mediów i uwodzicielskim psychopatą. Jeśli chcesz, by 
opowiedział Ci swoją historię, usiądź wygodnie w fotelu. 
Ale wcześniej sprawdź, czy drzwi od mieszkania zostały 
zamknięte…

Zośka Papużanka, Kąkol
Zośka Papużanka to polska pisarka, z wykształcenia 
teatrolożka, a na co dzień nauczycielka języka polskiego. 
Mieszka i pisze w Krakowie. Zadebiutowała w roku 2012 

powieścią „Szopka”, która 
przyniosła jej duże uznanie 
oraz nominacje do Nagrody 
Literackiej Nike i do Paszpor-
tów „Polityki”. 

„Kąkol” to opowieść o powro-
cie do wakacji spędzanych na 
wsi, do przyrody, dzieciństwa 
— trudnego, naznaczonego 
niewyjaśnionym międzypo-
koleniowym konfliktem ludzi 
przymuszonych do bycia ze 
sobą. To historia pamięci. 
Zioła, liście, trawy wkłada-
ne pomiędzy kartki książki, 

mogą oznaczać coś, co chcemy zachować, albo o czym 
chcemy zapomnieć. Kąkol to książka o przyjaźni, próbują-
cej pogodzić świat dziecka z miasta z wakacjami dziecka 
ze wsi. O poszukiwaniu kogoś, kto bardzo się stara być 
taki, jak my, chociaż nie jest.

„Ta książka pachnie suchą trawą, mlekiem i korą drzew.” 
Ta książka jednocześnie boli i daje ukojenie. Jest lato. 
Jeśli tęsknisz za czasem, kiedy o świcie boso wybiegało się 
na mokrą od rosy trawę, obserwowało ptaki i ślimaki oraz 
leżało w pachnącym słońcem sianie i patrzyło w chmury 
próbując zrozumieć świat, to jest to historia dla Ciebie. 
Przenieś się w czasie do polskiej wsi naszego dzieciństwa. 
Pozwól sobie na sentymentalną podróż do miejsca, gdzie 
czas płynął inaczej, a wszystko było jednocześnie tajem-
nicą jak i obietnicą… „Kąkol” fascynuje zarówno okładką 
jak i przepięknym językiem literackim. Łatwo się od niego 
uzależnić i ciężko oderwać już po przeczytaniu kilku stron. 

Marzena Filipczak, Poczuj.pl: 
podróże po Polsce w poszuki-
waniu wrażeń
W ostatnim roku, pandemia 
uniemożliwiała nam podróżo-
wanie i odkrywanie nowych 
miejsc. Teraz, gdy poszcze-
gólne obostrzenia powoli zo-
stają zniesione czas wyruszyć 
w nieznane po przygodę! 
Fascynują nas odległe kraje, 
jednak czy wiesz, że w Pol-
sce również można znaleźć 
miejsca, które pozwolą nam 
na szereg ciekawych doznań? 

Specjalistka od azjatyckich bezdroży tym razem zatrzyma-
ła się w kraju rodzinnym. Książka przedstawia 30 pomy-
słów na powodujące przypływ adrenaliny przygody oraz 
wyjazdy, które zagwarantują niesamowite przeżycia.
Opowiadają o nich ludzie, którzy naprawdę znają się na 
rzeczy. Specjalista od bushcraftu poradzi nam, jak na 
biwaku w lesie nie bać się każdego szmeru czy trzasku; 
konstruktor mieszkalnych tratw opowie o życiu wśród 
trzcin na biebrzańskich rozlewiskach; miłośniczka wę-
drówek brzegiem Bałtyku zdradzi, jak wybrać się na 
trzystukilometrowy spacer plażą. Dowiemy się, czy każdy 
może zasiąść za kierownicą czołgu (i czy czołg w ogóle ma 
kierownicę); czy można wziąć ślub w balonowym koszu 
i czy takie podniebne małżeństwa są trwałe. Będziemy 
też zaskoczeni, na jak wiele sposobów można… nie robić 
nic — inaczej wyleguje się w luksusowym namiocie na 
warmińskim odludziu, a inaczej w wannie pełnej osobliwie 
pachnącej, ale czyniącej cuda siarczkowej wody. Inaczej 
brzmi cisza w klasztornych ogrodach i na sesji lasoterapii 
w podlaskim borze.
A wszystko po to, by doskonalić sztukę uważności — sze-
rokiego otwierania oczu i uszu na otaczający nas świat. 
Wystarczy zmienić perspektywę, by nawet najbliższa, na 
pozór dobrze znana okolica, zaczęła wyglądać inaczej 
i dostarczyła wyjątkowych wrażeń.

BIBLIOTEKA ZAPRASZA
Zaczyna się dziewiąty sezon letnich koncertów 

w Aleksandrowie Łódzkim, które organizuje Partner-
stwo na rzecz Aleksandrowa przy wsparciu finanso-
wym Gminy Aleksandrów Łódzki. Na te spotkania cze-
kają niecierpliwie cały rok miłośnicy dobrej muzyki.

Na tegoroczny projekt złoży się dziewięć bezpłat-
nych koncertów, których repertuar będzie różnorodny, 
aby mógł trafić w upodobania bardzo szerokiego gro-
na słuchaczy. Spotkania będą dla wielu jedyną i nie-
powtarzalną możliwością obcowania ze świetną mu-
zyką, a także okazją do poznania rodzimych artystów.

Muzyczne wydarzenia ubogacają życie kulturalne 
gminy, przybliżają dorobek artystyczny łódzkich mu-
zyków oraz poprawiają dostępność wartościowej roz-
rywki dla mieszkańców zmagających się z trudnościa-
mi komunikacyjnymi, zdrowotnymi czy finansowymi. 
Nie trzeba wyjeżdżać do Łodzi po dobrą rozrywkę. Od 
dziewięciu lat mamy ją w wakacje na miejscu!
Kalendarium:
Piątki, godz.18.30, siedziba „Moniuszkowców” ul. 
Ogrodowa 10.
16.07.2021 — Mejkap „Piosenki bez makijażu”
23.07.2021 — Andrzej Wawrzyniak — „Piosenki moje 
i moich mistrzów”
30.07.2021 — Club de Paris — “Kocham Paryż”
20.08.2021 — Funny Fingers „Śródziemnomorskie na-
stroje”
Niedziele, godz.16.00, MOSiR ul. 11 Listopada
11.07.2021 — Fakiry „Na wszystkie duszy nastroje”
08.08.2021 — Agnieszka Greinert — „Nikt tylko ty” — 
piosenki 20—lecia międzywojennego
15.08.2021 — Perła i Bracia — „Zanim opadną liście”
29.08.2021 — Plateau — „O miłości niebanalnie”.

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego zaprasza 
na kolejny koncert Partnerstwa:

„Na wszystkie duszy nastroje” — Fakiry
11.07.2021 (niedziela) godz.16.00

MOSiR, Aleksandrów Łódzki, ul. 11 Listopada 98
„Ach Franka, Franka”, „Zimny drań”, „Bez śladu” 

— jeśli te tytuły sprawiają, że macie Państwo ochotę 
rzucić się w wir śpiewu i tańca zapraszamy na koncert 
KAPELI FAKIRY Z PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO.

Znana i bardzo lubiana KAPELA  z pewnością wzru-
szy Was i rozbawi koncertem NA WSZYSTKIE DUSZY 
NASTROJE.

Piękne, pełne miłości i optymistycznego przesłania 
teksty jak i niezwykła wpadająca w ucho muzyka to 
niezapomniane doznania artystyczne.

Skład zespołu: Gabriela Tesarska — skrzypce, Mi-
chał Mroziński — akordeon, Marcin Saktura — gitara 
basowa, Dariusz Siwak — gitara, banjo, Marek Dole-
ciński — vocal, instrumenty perkusyjne. 

W związku z tym, że koncert organizujemy w cza-
sie epidemii, pamiętajmy o przestrzeganiu reżimu 
sanitarnego.

Koncert organizuje Partnerstwo na Rzecz Aleksan-
drowa Łódzkiego przy wsparciu finansowym i organi-
zacyjnym Gminy Aleksandrów Łódzki. 

Dzisiaj prezentujemy kilka nowości z Biblioteki Głównej przy placu Kościuszki. Czy którąś z nich chciałbyś za-
brać ze sobą na wakacje? Przeczytaj, poczuj i wybierz się do nas! W upalne dni, między regałami zawsze jest 
chłodniej, a nawet jeśli nigdzie nie wyjeżdżasz, każda książka to obietnica niezwykłej podróży. 

Muzyczne Lato… 

Zaproszenie



STRONA 1140 i cztery, Nr 13 (632), 9 lipca 2021 r.

trochę kultury

To był niezapomniany 
weekend, przynajmniej dla 
50 pań, które wzięły udział 
w VIII rajdzie samochodowym 
dla kobiet „Bóg zesłał babę”. 
Przez dwa pełne przygód dni 
przejechały 280 kilometrów 
po pięknych i często niezna-
nych zakątkach wojewódz-
twa łódzkiego.

Bawiły się znakomicie, re-
alizując rajdowe zadania: 
jeździły na traktorze, pozna-
wały tajniki mechaniki sa-

mochodowej, piłowały, rzu-
cały, pchały, rozwiązywały 
zagadki, pojawiły się w stad-
ninie koni w Bogusławicach 
oraz w Centrum Pożarniczym 
w Wolborzu. Odwiedziły tak-
że Inowłódz, Spałę i Żeromin.

Rajd nie jest wyścigiem. 
Odbywa się w ruchu otwar-
tym a do końcowej klasyfika-
cji nie jest brany pod uwagę 
czas przejazdu. Liczy się 
dobry humor, nietuzinkowe 
przebranie i dobrze wyko-

nane zadania oraz oczywi-
ście walory krajoznawczo-
-turystyczne regionu, przez 
który biegnie trasa rajdu. 
Jego organizatorem jak co 
roku było Partnerstwo na 
Rzecz Aleksandrowa, ob-
chodzące w tym roku 10-le-
cie swojego istnienia. Rajd 

„Bóg zesłał babę” jest jed-
nym z pierwszych pomysłów 
partnerstwa, a jego celem 
jest integrowanie kobiet 
z różnych miast. (kbs)

Zarząd Związku Międzygminnego „Bzura” 
ma nowy pomysł na realizację Regionalnego 
Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunal-
nych w Piaskach Bankowych. To powołanie 
spółki komunalnej, w której 51 procent akcji 
miałby objąć inwestor strategiczny. Na razie 
do gmin rozesłano propozycje i projekt umo-
wy spółki do konsultacji.

— Od półtora roku nie mamy odpowiedzi na 
nasz wniosek o dofinansowanie z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi, bo Marszałek nie wpisał nas na 
listę inwestycji, a od wyroku się odwołał. Sprawy 
w sądzie trwają, a my nie możemy ruszyć z miej-
sca. W tej sytuacji Zarząd zarekomendował pod-
jęcie działań w celu utworzenia spółki komunal-
nej i pozyskanie inwestora w celu sfinansowania 
i sprawnej realizacji budowy inwestycji — mówi 
Ryszard Nowakowski Przewodniczący Zarządu 
Związku Międzygminnego „Bzura”.

Po utworzeniu spółki, wyłoniony zostanie in-
westor, który obejmie 51 procent udziałów. To 
rozwiązanie pozwoli sprawniej realizować inwe-
stycje bez zbędnej biurokracji. Inwestor zobo-
wiązany byłby do dokapitalizowania spółki (np. 
w formie pożyczki lub podwyższenia kapitału), 
realizacji inwestycji, a następnie przy wykorzy-
staniu infrastruktury spółki zarządzanie nią tak, 
by uzyskać zwrot zainwestowanego kapitału.

— Taki sposób realizacji pozwoliłby nawet 
w ciągu roku zrealizować inwestycję, a czas jest 
tu bardzo istotny. Gminy są bowiem zobowiąza-
ne osiągnąć poziom przygotowania do ponow-

nego użycia i recyklingu odpadów komunalnych 
w wysokości za rok 2021 — 20 procent wagi od-
padów, ale już 2025 roku ta wartość ma osiągnąć 
55 procent wagi i rosnąć o 1 procent aż do 2035 
roku. Za niespełnienie tych norm gminom gro-
żą olbrzymie kary finansowe, dlatego tak ważne 
jest by nasza inwestycja powstała w ekspreso-
wym tempie — mówi Ryszard Nowakowski.

Nie ma obawy by inwestor przejął pełnię udzia-
łów w spółce kosztem „Bzury”. Umowa zabezpie-
cza maksymalnie interesy Związku, bo choć in-
westor będzie miał 51 procent udziałów w spółce, 
to Związek będzie miał tyle samo przedstawicieli 
w Zarządzie. Natomiast do Rady Nadzorczej Zwią-
zek deleguje dwóch przedstawicieli a inwestor 
jednego. Wszystkie ważne decyzje jak na przykład 
podniesienie kapitału spółki, zbycie udziałów, za-
stawienie udziałów, podzielenie zysków i strat itp. 
podejmowane będą przy 100-procentowej obec-
ności wspólników. Ale co najważniejsze Związek 
nie przekazuje gruntów w aporcie do spółki, lecz 
będą one dzierżawione przez spółkę. Natomiast 
udziałem Związku będzie dokumentacja technicz-
na oraz pozwolenia na budowę. Wspólnik — inwe-
stor zobowiązany został do udzielenia spółce po-
życzki na zasadach ustalonych w umowie, która 
będzie spłacana z zysków spółki. Również Związek 
będzie mógł udzielać pożyczek spółce, jeśli bę-
dzie posiadał środki.

Teraz członkowie Związku „Bzura” do 
września będą mieli czas na przemyślenie 
i skonsultowanie przedstawionych propozycji. 
(S. Sobczak) 

Zarząd „Bzury” ma pomysł… 

Baby objechały kawał świata
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jubileusz miasta

Jeden  z  najgłębszych  sekretów 
życia polega  na  tym,  że  tylko  to 
wszystko co robimy dla innych jest 
tym co naprawdę warto robić…

Ta myśl od początku przyświeca 
działaniom Partnerstwa na rzecz 
Aleksandrowa Łódzkiego, grupie 
entuzjastów, która od 10 lat działa 
w gminie  i stara się wzbogacić ży-
cie lokalnej społeczności. Niektó-
re projekty na stałe wpisały się do 
kalendarza kulturalnego miasta, co 
roku są niecierpliwie oczekiwane. 
Wystarczy wymienić Letnie Koncer-
ty, Jesień Pełną Muzyki, Poczuj Teatr, 
Rajd samochodowy dla kobiet „Bóg 
zesłał babę”, Święto Latawca, Noc 
Świętojańską czy Święto Pieczone-
go Ziemniaka. Bez współpracy i za-
angażowania innych nie byłoby tak 
atrakcyjnej oferty. Jubileusz jest 
okazją do podziękowania wszystkim, 
którzy Partnerstwu pomagają. 

— Dziękuję przede wszystkim 
członkom Partnerstwa, że pomimo 
trudności nadal działamy, dając 
aleksandrowianom ciekawą i war-
tościową rozrywkę — mówi Elżbieta 
Grochulska, szefowa Partnerstwa. 
— Dziękuję także gminie za pomoc 
fi nansową i techniczną, Banko-
wi Spółdzielczemu, który co roku 

wspiera nas darowiznami, Stowa-
rzyszeniu „Raj”, które zawsze jest 
gotowe do pomocy. Naszymi sprzy-
mierzeńcami i partnerami są też 
aleksandrowskie chóry — Moniusz-
kowcy i Lutnia, MDK, Biblioteka, 
MOSiR, pływalnia „Olimpijczyk”, 
fi rma Lady Kama, fi rma Iwona, 
miejscowe restauracje — Pelikan, 
W dobrym stylu, Kamienica Nr 6 
a także sala zabaw Alexland, klub 
Otofi tness, Intermarche, cukiernia 

Krakowiak, piekarnia Stefańczyk, 
fi rma Brojler, Autoserwisy: Kendal, 
Syguła, Szkudlarek, Szkoła Podsta-
wowa nr 4 i nr 1, radny Konrad Ma-
siarek. Szczególne podziękowania 
kieruję do Elżbiety Pułaczewskiej, 
która od lat gości nas w swoim dwo-
rze w Nakielnicy. Nie sposób wy-
mienić wszystkich, którzy w ciągu 
10 lat nam pomagali, bo z pewno-
ścią jest jeszcze wiele takich osób. 
Wszystkim serdecznie dziękuję. 

23 czerwca 2021 r. o godz.18.30, jak co roku w ogrodzie 
zabytkowego dworu Zachertów w Nakielnicy, Partnerstwo 
na rzecz Aleksandrowa Łódzkiego razem ze stowarzysze-
niem Raj zorganizowało Noc Świętojańską. Dla tłumnie 
zebranych gości pogodne melodie zaśpiewały wspaniałe 
artystki — Karolina Grabowska i Monika Wieczorek, a ka-

pela ludowa Aleksandrowianie towarzyszyła kolorowej, 
„wiankowej” paradzie, która puszczała wianki w pobli-
skiej rzece Bzura. Pyszny poczęstunek przygotowało 
stowarzyszenie Raj. Wydarzenie zorganizowano dzięki 
uprzejmości właścicielki dworu Elżbiety Pułaczewskiej, 
przy wsparciu fi nansowym gminy Aleksandrów Łódzki.

Od 1 lipca 2021 r. nastąpią 
istotne zmiany w zakresie reali-
zacji świadczenia 300+ w ramach 
programu „Dobry start”. Od tej 
daty benefi cjenci 300+ będą mogli 
składać wniosek o ustalenie prawa 
do świadczenia jedynie w formie 
elektronicznej:

• na Platformie Usług Elektro-
nicznych (PUE) ZUS,

• przez bankowość elektro-
niczną,

• na portalu empatia.mpips.
gov.pl.

Program „Dobry start” to inwe-
stycja w edukację polskich dzieci. 
Jednorazowe wsparcie w wysoko-
ści 300 zł trafi a nawet do 4,5 mln 
uczniów. Pracownicy ZUS będą po-
magali wypełniać wnioski o świad-

czenie 300+ oraz zakładać profi le 
na Platformie Usług  Elektronicz-
nych ZUS w placówkach oraz w mo-
bilnych punktach. 

Zmiany w programie „Dobry start”

Jedyna taka noc w roku
Nakielnickie progi jak zwykle gościnne…
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nowe władze straży

25 czerwca 2021 r. odbyło się walne 
zebranie sprawozdawczo—wyborcze OSP 
w Bełdowie. Obecnie jednostka liczy łącz-
nie 62 osoby w tym 16 kobiet, posiada rów-
nież Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze chło-
pięcą — 10 osób oraz dziewczęcą — 9 osób.

W ubiegłym roku jednostka brała udział 
w 44 akcjach ratowniczo gaśniczych (13 
pożarów, 31 miejscowych zagrożeń) oraz 6 
innych wyjazdów.

Podczas zebrania został wybrany nowy 
zarząd w składzie: Paweł Stasiak — Prezes, 
Maciej Woszczyk — Naczelnik, Sylwester 
Stasiak — Z—ca naczelnika, Damian Kar-
wacki — Sekretarz, Jarosław Obierzalski 

— Skarbnik, Jacek Kuc — Gospodarz garaży, 
Adam Dryzek — Gospodarz sali, Ireneusz 
Wejman — Członek zarządu, Dariusz Stań-
czak — Członek zarządu.

Przy jednostce działa też drużyna pił-
karska, która odniosła sporo sukcesów: 
Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Dru-
żyn OSP — 3. miejsce; Turniej Halowy Piłki 
Nożnej „Paryż Olboys Cup” — 1. miejsce; 
VII Turniej Piłki Nożnej „Gramy dla WOŚP” 
— 1. miejsce.

W niedzielę — 20 czerwca 2021 r., 
z udziałem zaproszonych gości, odbyło się 
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wybor-

cze Ochotniczej Straży Pożarnej w Rąbie-
niu. Podsumowano działalność w trudnym 
z powodu pandemii koronawirusa 2020 
roku. Pandemia sprawiła, że nie odbywa-
ły się zbiórki, pogadanki, szkolenia. Nie 
odbyły się również uroczystości 105-lecia 
jednostki. Były za to działania bezpośred-
nio lub pośrednio związane z przeciw-
działaniem COVID-19. W ubiegłym roku 
jednostka odnotowała 96 wyjazdów do 
zdarzeń, w tym 16 pożarów, 78 miejsco-
wych zagrożeń i 2 alarmy fałszywe. Obec-
nie jednostka liczy 44 strażaków, w tym 
13 kobiet. W OSP Rąbień funkcjonuje 
Kobieca Drużyna Pożarnicza — 10 druhen 
oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza li-
cząca 40 osób. Sześcioro druhów ukończy-
ło szkolenie podstawowe.

Dużo wysiłku włożono w remonty oraz 
pozyskanie nowego sprzętu i umundurowa-
nia. Jednostka zyskała nowy lekki samochód 
ratowniczo-gaśniczy, dzięki wszystkim, któ-
rzy zagłosowali na ten projekt w Aleksan-
drowskim Budżecie Obywatelskim. W roku 
obecnym największym z dotychczasowych 
przedsięwzięć będzie rozbudowa jednost-
ki. Przypominamy, że każdy może wesprzeć 
realizację dołączając się do zrzutki #Straż-
ZRąbieniaSięPrzemieniahttps://zrzutka.pl/
u934gf. 

Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło 
absolutorium kończącemu pięcioletnią ka-
dencję Zarządowi OSP. I nic dziwnego, to 
były dobre lata dla rozwoju jednostki OSP 
Rąbień. Pozyskano dwa nowe samochody 
gaśnicze, dużo specjalistycznego sprzętu 
i umundurowania. 14 druhen i druhów ukoń-
czyło szkolenie podstawowe i zasiliło szere-
gi naszej OSP. Od pięciu lat w OSP działają 
kobiety i jest ich z roku na rok coraz więcej 

— dziewięć ma uprawnienia i wyjeżdża do 
akcji. Bardzo dobrze układa się współpraca 
z Państwową Strażą Pożarną, z władzami 
(Zarządem Gminnym OSP, Urzędem Gmin-
nym, sołectwami) i z lokalną społecznością.

Na zebraniu jednogłośnie wybrany został 
nowy Zarząd oraz Komisja Rewizyjna. Za-
rząd ukonstytuował się następująco: Prezes 

— dh Iwona Nowak, Naczelnik — dh Mariusz 
Kamiński, Z—ca naczelnika — dh Rafał Bie-
nias, Skarbnik — dh Jarosław Nowak, Sekre-
tarz — dh Sylwia Kamińska, Gospodarz — dh 
Krzysztof Colonna—Walewski, Członek za-
rządu — dh Sławomir Sokolski, Członek za-
rządu — dh Karol Kamieniak, Członek zarzą-
du — dh Alicja Nowak. Komisja Rewizyjna: 
Przewodniczący — dh Norbert Gawron, Se-
kretarz — dh Rafał Juszczak, Członek — dh 
Michał Bartusiak. Nowym władzom życzymy 
pomyślności, wytrwałości i sukcesów w re-

alizacji planów oraz projektów, podejmo-
wania skutecznych działań i niegasnącego 
zapału przez całą kadencję.

Ponieważ nie odbył się jubileusz 105—
lecia, na zebraniu wręczono odznaczenia 
zasłużonym druhom. Odznakę Strażaka 
Wzorowego otrzymali: dh Norbert Gawron 
i dh Kuba Kroczynski. Odznakę „Za wysługę 
lat” — dh Sławomir Sokolski i dh Marek Ku-
charczyk — 40-lecie, dh Lechosław Berliński, 
dh Rafał Juszczak, dh Mariusz Kamiński, dh 
Jarosław Nowak — 20-lecie, dh Mariusz Gra-
bowski, dh Jakub Kroczyński, dh Maciej Cy-
wiński — 10-lecie. Gratulacje dla wszystkich 
wymienionych. Dyplom z podziękowaniami 
wręczono również ustępującemu ze stano-
wiska naczelnikowi dh. Sławomirowi Sokol-
skiemu. (S.S., zdjęcie z FB OSP Bełdów) 
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B U R M I S T R Z    A L E K S A N D R O W A     Ł Ó D Z K I E G O
o g ł a s z a

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Położenie
nieruchomości

KW Nr 
działki

Powierzchnia 
działki

Cena 
nieruchomości 

brutto

Wadium

Aleksandrów Łódzki,
obręb A-11

LD1G
/00049897/7

161/2 0,6802ha 963.090,00zł 192.000,00zł

1. Niezabudowana działka posiada kształt prostokątny, wydłużony i bezpośredni dostęp do ul. Placydowskiej,
( która posiada nawierzchnię asfaltową), częściowo dostęp utrudniony przez rów odwadniający. Dostęp 
możliwy będzie od strony ulicy wewnętrznej, działki nr 161/1, która stanowi drogę odchodzącą od ul. 
Placydowskiej. Wzdłuż drogi wewnętrznej i przez szacowaną działkę przy północnej granicy przebiegają 
podziemne sieci uzbrojenia ( sieć energetyczna, przewód  energetyczny wysokiego napięcia: eW, sieć 
kanalizacyjna sanitarna: ks 110 tł, sieć gazowa: g125). Działka miejscami porośnięta jest drzewami i 
krzewami. Sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane, tereny przemysłowe, dalej tereny zalesione i tereny z 
zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka nr ewid. gruntów 161/2, 
położona obręb Aleksandrów Łódzki 11 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: B7.U-P- teren 
zabudowy usługowej lub obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. 

3. Powyższa nieruchomość jest wolna od wszelkich zobowiązań i obciążeń.
4. Przetarg odbędzie 28 września 2021r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie 

Łódzkim Plac Kościuszki 2 ( budynek b, I piętro, sala ślubów ).
5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką lub przelewem 

do dnia 21 września 2021r. w kasie tut .Urzędu lub na konto Urzędu nr 37878000070000023110000009.W 
przypadku wpłaty przelewem, wadium musi wpłynąć na konto tut. Urzędu najpóźniej do dnia 21 września
2021r. 

6. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w 
przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego. Pozostałym 
uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia przetargu przelewem na podane 
konto bankowe lub w kasie Urzędu.

7. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić zaoferowaną cenę, pomniejszoną o wpłacone wadium 
najpóźniej w terminie do dnia 7 października 2021r. w kasie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim 
lub na konto tut. Urzędu  w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim Nr konta 
64878000070000023110000008.

8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem  przetargu:
• w przypadku osób fizycznych dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

oferenta, a w przypadku reprezentowania innej osoby również pełnomocnictwo notarialne lub 
potwierdzone przez notariusza,

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

10.Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca może nastąpić na zasadach określonych ustawą z dnia 24 marca 
1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. 

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej www.aleksandrow-
lodzki.pl, na BIP-ie tut. Urzędu, a ponadto na nieruchomości wyznaczonej do sprzedaży oraz w prasie  
ogólnokrajowej i biuletynie informacyjnym 40 i cztery Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim. 

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki 
Przestrzennej, pokój 112, tel. 042/270 03 54.

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Aleksandrów Łódzki, dnia 6 lipca 2021 roku

OGŁOSZENIE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu A-4 w rejonie ulic Wojska Polskiego i Bankowej 
 

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 2021 r. 
poz. 741 z póź. zmianami), 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 2021 r. 
poz. 247, z póź. zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim nr XVIII/127/19 z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentu 
obrębu A-4 w rejonie ulic Wojska Polskiego i Bankowej 
 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu  
 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu  A-
4 w rejonie ulic Wojska Polskiego i Bankowej  wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko.  
Wyłożenie projektu odbywać się będzie w dniach od 19 lipca 2021 roku do 12 sierpnia 2021 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 26 lipca 2021 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Kościuszki 2 (sala ślubów) o 
godzinie 14.00.  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 31 sierpnia 2021 roku. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub 
elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: 
gmina@aleksandrow-lodzki.pl. Powinny one zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, a także 
jednoznaczne oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.  
 
Jednocześnie zgodnie z art. 29 i 39 ust. 1. ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko – uwagi i wnioski do 
prognozy oddziaływania projektu planu miejscowego na środowisko, należy wnosić do Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2021 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. 

OSP Bełdów i OSP Rąbień wybrały nowe władze
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ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I A D R O B N E

• Poszukuję osoby do lekkich prac 
ogrodowych i drobnych prac 
naprawczych. Kontakt: 517 815 961 
Bartek

• Sprzedam garaż blaszany 5,5x3,5x2 m, 
obecnie rozłożony. Tel. 720 594 718

• Sprzedam wózek inwalidzki 793 890 
315

• Sprzedam perukę z naturalnych 
włosów odcień brązowy. Tel. 783 783 
967

• Sprzedam działkę rolną 1,67 hektara, 
Zgniłe Błota. Tel. 661 438 788

• Wyprzedaż sprzętu blacharsko—
dekarskiego, zaginarka 2 m, 
zawijarka do blachy oraz tanio 
wyroby blacharskie — kosze, itp. Tel. 
692 682 070

• Likwidacja (sprzątanie) mieszkań, 
domów, strychów, komórek. Tel. 500 
551 929. 

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

• Lokal do wynajęcia — ponad 20 m kw., 
przy ul. Ogrodowej 19. Tel. 42 712 47 
03, 513 781 305.

• Sprzedam audi 80 B4, rok 1994, 
benzyna 2.0 z gazem. Cena 3000 zł 
do negocjacji. Tel. 517 102 296. 

• Sprzedam betoniarkę 150 l starego 
typu 380V/4kV-silnik, obudowy 
kolumnowe bez głośników — od 50 zł, 
pompę wodną 230V nową 250 WZ250 

— 90 zł, opony letnie 4 szt. 14/180 po 
30 zł sztuka, dwie kolumny firmowe 
500 zł, rower Ukraina i składak — po 

300 zł. Tel. 516 641 424, 515 909 247.

• Kupię stare zabawki i inne przedmioty 
z epoki PRL. Tel. 501 452 953. 

• Sprzedam działkę budowlaną 1500 
metrów. Tel. 796 700 501.

• Zlecę położenie paneli podłogowych. 
Lokalizacja zleconej pracy — os. 
Słoneczne. Tel. 609 979 601. 

• Zamienię M2 własnościowe na 2 
pokoje i kuchnię (z dopłatą). Tel. 516 
531 917. 

• Mycie okien, pranie dywanów, 
sprzątanie. Tel. 663 963 969. 

• Sprzedam palmę mrozoodporną 
TRACHYCARPUS i CYKASE. Tel. 729 
277 844. 

• Sprzedam używane garnki 30 l, 20 l. 
Stan bardzo dobry. Tel. 729 277 844. 

• Sprzedam szafę wnękową 520 cm 
szerokości, 280 cm wysokości. Tel. 
508 221 487. 

• Zlecę położenie płytek, 
wykonanie gładzi oraz wykonanie 
i zainstalowanie barierek na balkonie. 
Tel. 42 276 86 06. 

• Zatrudnię na parking od zaraz. Tel. 
601 517 576. 

• Wyroby z drewna (budy dla psów 
i kotów, wc z drewna, ławki i inne) 
wykonuję. Tel. 504 624 848. 

Bezpłatnie publikujemy OGŁOSZENIA 
DROBNE —  

tel. 42/27 00 343, e-mail: redakcja@
aleksandrow-lodzki.pl 

Jeśli alkohol pojawia się w Twoim życiu często, komplikuje 
Twoje życie zawodowe i rodzinne, jeśli zastanawiasz się czy 
to już jest problem czy jeszcze nie, zadzwoń, umów się na 

spotkanie z terapeutą uzależnień. 
Wspólnie zastanowimy się nad odpowiedzią. 

Jeśli mieszkasz z osobą uzależnioną od alkoholu — jesteś jej 
mężem, jego żoną, partnerem lub partnerką, synem, córką, 

ojcem, matką, rodzeństwem i chcesz dowiedzieć się co z tym 
zrobić — zadzwoń do nas, 

umów się na spotkanie z terapeutą uzależnień. 
Porozmawiamy, wspólnie poszukamy rozwiązań. 

Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia 
Aleksandrów Łódzki, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 (SP ZOZ), 

I piętro, pokój 39. 
Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku 

w godzinach 8-15. Tel. 42 712 77 10. 

Załącznik do zarządzenia nr 125/2021 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 5 lipca 2021 roku 
 

WYKAZ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH 
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU 

 

Lp. Położenie nieruchomości KW Nr działki Powierzchnia 
działki 

Cena 
nieruchomości 

brutto 
netto 

1. 
Brużyczka Księstwo, 

gm. Aleksandrów Łódzki  
 

LD1G/00038123/1 43/5 0,1595ha 78.105,00zł 

2. 
Brużyczka Księstwo, 

gm. Aleksandrów Łódzki 
 

LD1G/00038123/1 43/7 0,1421ha 75.030,00zł 

3. 
Brużyczka Księstwo, 

gm. Aleksandrów Łódzki  
 

LD1G/00038123/1 43/8 0,1384ha 75.399,00zł 

4. 
Brużyczka Księstwo, 

gm. Aleksandrów Łódzki  
 

LD1G/00038123/1 43/9 0,1425ha 79.212,00zł 

 
1. Przedmiotowe działki są niezabudowane, liczne naniesienia roślinne ( głównie sosny, miejscami dąb 

oraz samosiejki), wymagające niezbędnej przecinki w celu zabudowy działek zgodnie z 
przeznaczeniem. Wzdłuż drogi dojazdowej o nawierzchni gruntowej ( ul. Bartek) biegnie wodociąg, w 
pobliżu działek wzdłuż drogi gruntowej brak jest uzbrojenia. Sąsiedztwo stanowią tereny 
niezabudowane, zalesione i rolne, dalej tereny mieszkaniowe jednorodzinne w trakcie urządzania i 
budownictwo zagrodowe. 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ewid. gruntów 
43/7, 43/8, 43/9, 43/5, położone w Brużyczce Księstwo gm. Aleksandrów Łódzki znajdują się na 
terenie oznaczonym symbolem J4MN/MR-zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i jednorodzinna. 

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 05 lipca 2021r. do dnia 26 lipca 2020r. 
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 17 sierpnia 2020r.  
 

 
Szczegółowe informacje udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w 
Aleksandrowie Łódzkim, pok.112, tel. 042 270 03 54. 
 
 
Aleksandrów Łódzki 5 lipca 2021 roku. 
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Załącznik do zarządzenia nr 126/2021 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego  z dnia 06 lipca 2021 roku 
 

WYKAZ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH 
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ 

 
 

Lp. Położenie nieruchomości KW Nr 
działki 

Powierzchnia 
działki Cena brutto 

1. Rąbień AB,  
gm. Aleksandrów Łódzki  

 

cz. LD1G 
/00039799/7 251/22 

 
0,0043ha 

 
5.535,00zł 

2. Rąbień AB,  
gm. Aleksandrów Łódzki  

 

cz. LD1G 
/00039799/7 251/23 0,0048ha 6.273,00zł 

1. Niezabudowane nieruchomości gruntowe, położone w miejscowości Rąbień AB, gm. 
Aleksandrów Łódzki pomiędzy ulicami Jeża i Kukułczą. Położone są na terenie zalesionym, 
miejscami porośniętymi krzewami ozdobnymi. Działki są ogrodzone razem z działkami 
sąsiednimi, do których będą przyłączone ( dz.nr 251/4 i dz. nr 251/6),. Działki posiadają kształt 
wydłużony, dojazd odbywa się ulicą Jeża o nawierzchni gruntowej. Ulica jest wąska i uzbrojona w 
prąd, wodę i gaz. Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej, letniskowej oraz tereny 
zalesione. Z uwagi na kształt, wielkość i położenie nie mogą stanowić odrębnych nieruchomości a 
jedynie mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych, które łącznie będą 
stanowiły jedną nieruchomość.   

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o numerzą 
ewidencyjnym gruntów 251/22 i 251/23 położone Rąbień AB, gm. Aleksandrów Łódzki, znajduje 
się na terenie oznaczonym symbolem Y6MN/ML- tereny zabudowy jednorodzinnej. 

3. Nieruchomość będzie sprzedawana w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 37 ust.2 pkt. 6 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.  

4. Okres publikacji wykazu biegnie od dnia 06 lipca 2021r. do dnia 27 lipca 2021r.  
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 18 sierpnia 2021r.  
 
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu 
Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim,  pok.112, tel. 042 270 03 54. 

 
Aleksandrów Łódzki 6 lipca 2021r. 
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Historie, które 
przydarzyły się 
pasjonatowi sportu 
z małego miasteczka

Michał Kiński

sport

XXXVI Memoriał im. Józefa 
Jaworskiego — czterodniowe 
zmagania naszych młodych 
sportowców już za nami. Spor-
towe emocje, wspaniałe wyni-
ki, zdrowa rywalizacja, meda-
le, puchary, nagrody sportowe 
oraz piknik z okazji zakończe-
nia roku szkolnego okiem foto-
reportera… 

Piłkarze Sokoła Aleksandrów 
do treningów wrócili w czwar-
tek 8 lipca. W ciągu miesiąca 
rozegrają siedem meczów spa-
ringowych. Pierwsza kolejka 
nowego sezonu zaplanowana 
była na 6-7 sierpnia.

Drużyna Sokoła Aleksandrów 
powoli przygotowuje się do 
rozpoczęcia przygotowań, któ-
re będą trwać ponad cztery 
tygodnie. Powoli trwa komple-
towanie składu na nową rundę 
rozgrywek. Dyrektor sportowy 
klubu Michał Bistuła wspólnie 
z trenerem Damianem Gamu-
sem oraz sternikami klubu, 
prowadzą rozmowy z obecnymi 
i potencjalnymi zawodnikami. 

— 8 lipca spotykaliśmy się na 
pierwszym treningu, i pierwszy 
mecz też już za nami — mówi 
Ireneusz Przybysz, kierownik 
Sokoła Aleksandrów Łódzki. — 
Oczywiście w planach mamy 
mecze sparingowe. Do sztabu 
trenerskiego dołączył szkole-
niowiec juniorów Kamil Kmieć, 
który zastąpił Adriana Smolar-
skiego. Rezerwy klubu w no-

wym sezonie poprowadzi trener 
Krzysztof Szabela.  

Adrian Smolarski pozostanie 
nadal w klubie, wspólnie z Ja-
kubem Rogalskim prowadzą 
rocznik 2010. Rocznik 2005 Ka-
mila Kmiecia zostanie przejęty 
przez Michała Bistułę. 

Jak wygląda harmonogram 
meczów sparingowych?
10 lipca (godz. 11:00) – Unia 
Skierniewice (wyjazd)

11 lipca (godz. 11:00) – KS Kut-
no (w)
14 lipca (godz. 17:00) – LKS 
Kwiatkowice (w)
17 lipca (11:00) – Pelikan Ło-
wicz (dom)
21 lipca (17:00) – Boruta Zgierz 
(d)
24 lipca (11:00) – Zjednoczeni 
Stryków (w)
31 lipca (11:30) – Sokół Kleczew 
(w). (fot. Ł. Żuchowski)

Sokół już gra

XXXVI Memoriał im. Józefa Jaworskiego

To już prawie koniec piłkarskich emocji związanych z Euro 
2020.  Przed  nami wielki  fi nał, w  którym  zobaczymy Wło-
chów z Anglikami. Jak Wam się podobał turniej?

Oczywiście, że największe emocje przeżywaliśmy z udzia-
łem reprezentacji Polski. Jak to często bywa, daliśmy się 
nabrać, że wyjdziemy z grupy. Mimo że nie należymy do 
europejskich potęg, to większość z nas bardzo liczyła, że 
reprezentacja powtórzy sukces sprzed pięciu lat we Francji. 
Za każdym razem po nieudanym turnieju często mówi się, 
że piłkarze zdobyli doświadczenie i przy następnej okazji 
będziemy silniejsi. Kiedy wreszcie napiszemy nowy rozdział 
polskiej piłki nożnej?

Ten sport jest najpopularniejszy nie tylko w Polsce, ale rów-
nież na świecie. Ludzie zbierają się w strefach kibicach, by 
zobaczyć  jak Polacy dostają  lanie. Przychodzą z nadzieją, 
mimo że większych przesłanek na sukces w Euro nie ma. Za 
każdym razem sercem jesteśmy z biało-czerwonymi.  I na 
końcu przychodzi rozczarowanie. Jak długo będziemy cze-
kać na sukces?

Oj,  ciężko  to powiedzieć.  Szwajcaria pięć  lat  temu od-
padła  po  karnych  z  Polakami  i  my  awansowaliśmy  do 
ćwierćfi nału. W tym roku, my mieliśmy duże szanse, by 
wyjść z grupy, jednak tego nie zrobiliśmy. Los sprawił, że 
po porażce ze Słowacją, remisie z Hiszpanią, wystarczy-
ło tylko pokonać Szwedów. Nie daliśmy rady. Szwajcarzy 
w tym turnieju zaszli do ćwierćfi nału, przegrywając po 
karnych z Hiszpanią. Wcześniej po karnych wyeliminowa-
li Francję. Ta drużyna pokazała, jak duży postęp zrobiła 
w ciągu pięciu lat i na tle tej reprezentacji widzimy ob-
niżenie poziomu biało-czerwonych.

Jednym  z  największych  wygranych  Euro  2020  jest  druży-
na Danii. Dla nich turniej zaczął się fatalnie. Nie mówimy 
tutaj  o porażce w pierwszym meczu  z  Finlandią  0:1,  ale 
o Cristianie  Eriksenie.  Zasłabł  podczas meczu,  potrzebna 
była reanimacja, na szczęście wszystko zakończyło się do-
brze, wyszedł ze szpitala, jednak jego dalsza kariera stoi 
pod znakiem zapytania. To był nie tylko cios dla Duńczyków, 
ale również dla światowego futbolu. W drugim spotkaniu 
Dania przegrała z Belgią 1:2, w trzecim pokonała Rosję 4:1. 
Wyszła z grupy tylko z  jednym zwycięstwem i rozpoczęła 
piękną przygodę. W 1/8 wyeliminowała Walię, wygrywając 
4:0. W ćwierćfi nale wygrała z Czechami 2:1, w półfi nale za-
grała z Anglią, przegrywając 1:2 po dość kontrowersyjnym 
karnym w dogrywce. 

Anglia jest niezwykle silną drużyną, w tym turnieju straci-
ła tylko jednego gola, właśnie w półfi nale z Danią. Jednym 
z dość istotnych faktów, które również mają wpływ na dyspo-
zycję, to mecze Anglików przed własną publicznością. Tylko 
spotkanie z Ukrainą odbyło się na Stadio Olimpico w Rzymie. 
Reszta spotkań Anglików łącznie z fi nałem jest na Wembley. 

Patrząc  na  opinie  komentatorów,  ekspertów,  ale  przede 
wszystkim  kibiców,  śmiało można  przyznać,  że  rozgrywki 
Euro nigdy więcej nie powinny być rozbite na tak wiele kra-
jów. Zwłaszcza w czasach pandemii… 




