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opinie

Sukces pierwsza klasa

PiS-owski rząd robi wszystko, aby po-
zbawić kraj i obywateli pieniędzy, które 
wszyscy członkowie Unii Europejskiej 
dostają na odbudowę gospodarczą po 
pandemii Covid-19. Ta co prawda wciąż 
szaleje i nie widać końca tych szaleństw, 
ale pieniądze oczywiście przydałaby się. 
Tym bardziej, że butni i pewni swego 
PiS-owscy aparatczycy już naobiecywa-
li Polakom złote góry, a teraz Jarosław 
zaszył się w mysią dziurę, bo nie wie jak 
ludziom w oczy spojrzeć.

Fundusz odbudowy liczyć ma 800 mld 
euro, które Unia częściowo pożyczy 
a częściowo da swoim 27 członkom. Ko-
misja zapowiedziała jednak, że Polska 
nie dostanie przeznaczonej dla niej kwo-
ty, jeśli nie podporządkuje się wyrokom, 
jakie wydał Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej. Chodzi o likwidację tzw. 
izby dyscyplinarnej i o przywrócenie do 
pracy sędziów zawieszonych w wyniku jej 
działań.

Premier Mateusz Morawiecki już miesiąc 
temu publicznie obiecał likwidację izby 
dyscyplinarnej, ale działa ona dalej, ro-
biąc to, co najwyższy unijny sąd uznał za 
nielegalne. W sprawie likwidacji izby wy-
powiadał się także sam prezes Kaczyński, 
który również był jej przeciwny. Niestety 
uścisk Ziobry jest silniejszy niż się wyda-
je, dlatego obaj dżentelmeni słowa nie 
dotrzymali.

Wszystko wskazuje więc na to, że do Pol-
ski nie trafi dzięki PiS-owskiemu rządowi 
22 mld zł. Tyle miała wynosić pierwsza 
transza unijnej pomocy, stanowiąca 13 
procent całej sumy, o jaką rząd wniosko-
wał w ramach covidowego funduszu.

Polska naraża się również na wstrzyma-
nie unijnych funduszy, przewidzianych 
dla nas w ramach wieloletniego budżetu 
UE. Możemy stracić dziesiątki miliardów 
euro z dotacji dla rolnictwa czy funduszy 
na projekty drogowe.

Na razie jedynym sukcesem rządu jest 
to, że to Polska będzie musiała płacić 
kary za niewykonanie wyroków TSUE 
w sprawie kopalni Turów i likwidacji izby 
dyscyplinarnej. Licznik bije i codziennie 
dokłada 1,5 mln euro. Jak dotąd uzbiera-
ło się tego nieco ponad 300 mln zł. Apis

Dokładnie za miesiąc pasa-
żerów korzystających z usług 
łódzkiego MPK czekają dotkliwe 
podwyżki cen biletów. Zdroże-
ją zarówno bilety jednorazo-
we, jak i migawki. Średnia skala 
wzrostu cen to aż 32 procent. 
Projekt tak znaczących pod-
wyżek cen trafi w grudniu pod 
obrady Rady Miejskiej, ale jest 
mało prawdopodobne, by łódzcy 
radni na podwyżki się nie zgo-
dzili. Jeśli wejdą w życie, od 1 
stycznia więcej za bilety płacić 
będą również mieszkańcy Alek-
sandrowa podróżujący do Łodzi 
liniami 78 czy 97B, a także noc-
ną N1A.

Dobra wiadomość jest tylko jed-
na: na kolejne dwa lata przedłu-
żono „promocję” polegającą na 
wydłużeniu czasu ważności biletów 
jednorazowych. Bilet 20-minutowy 
nadal będzie ważny przez 40 mi-
nut, a 40-minutowy przez godzinę. 
Jednak ich ceny znacząco wzro-
sną — za 40 minut jazdy autobusem 
lub tramwajem zapłacimy 4 złote, 
a za godzinę aż 5 złotych! Wzrosną 
również ceny migawek. Ta najpo-
pularniejsza wśród aleksandrowian 

— imienna 30-dniowa na strefę 1+2 
zdrożeje do 182 złotych, a ważna 
tylko w strefie 2, czyli na terenie 
Aleksandrowa i Rąbienia, kosztować 
ma 102 złote. Taniej będzie z Kartą 
Łodzianina, ale jest ona niedostęp-
na dla mieszkańców innych ośrod-
ków miejskich. Migawka kwartalna 
na podróże między Aleksandrowem 
i Łodzią kosztować będzie 450 zł. 
Wzrośnie też opłata za jazdę bez 
ważnego biletu, która już teraz jest 
horrendalnie wysoka, a po podwyż-
ce ma wynosić 461 złotych (zapła-
cona w ciągu 7 dni — 233 zł).

— Jesteśmy zmuszeni podnieść 
ceny biletów, bo przez podwyżki 
cen paliw i energii znacząco rosną 
koszty funkcjonowania komunika-
cji miejskiej — tłumaczy Robert 
Kolczyński, dyrektor Departamentu 
Strategii i Rozwoju UMŁ. — Mogli-
byśmy pokryć deficyt z kasy miasta, 
ale przez Polski Ład nasze miasto 
straci 300 mln zł w przyszłym roku. 
Deficyt budżetowy będzie sięgał 
470 mln zł. Inflacja wynosi już 7 
procent, ceny paliwa wzrosły o 20 
procent, a energia elektryczna o 88 
procent. Żadnych tarcz osłonowych 
dla samorządów rząd nie przewi-
dział. Rząd PiS wdrażając „Polski 
Ład” przerzuca koszty reform na 
samorząd i w żaden sposób go nie 
wspomaga. Nie robi nic, aby po-
wstałą lukę w finansach w jakikol-
wiek sposób uzupełnić.

— Dokonaliśmy kalkulacji kosztów 
funkcjonowania komunikacji zbio-
rowej w Łodzi, które zmieniają się 
z roku na rok. Ze względu na wzrost 
cen energii elektrycznej i cen pali-
wa, a także elementu związanego 

z wynagrodzeniami, koszty muszą 
być zrekompensowane w postaci 
podwyżek cen biletów. Bez nich nie 
będzie można dalej oferować ko-
munikacji zbiorowej na tym samym 
poziomie — dodaje Maciej Sobieraj, 
zastępca dyrektora Zarządu Dróg 
i Transportu w Łodzi.

Tak drastyczny wzrost cen biletów 
może spowodować masowy odpływ 
pasażerów z tramwajów i autobu-
sów. Pozostaną tam tylko ci, którzy 
jeżdżą za darmo — m.in. osoby po 
70. roku życia, posłowie, radni, oso-
by represjonowane, honorowi dawcy 
krwi, niepełnosprawni, pracownicy 
MPK oraz uprawnieni do ulg emeryci, 
renciści, uczniowie czy studenci. Po-
zostałym będzie się opłacało znacz-
nie bardziej niż dzisiaj przesiąść się 
na własne auto, co przyczyni się do 
wzrostu liczby samochodów na uli-
cach, a co za tym idzie jeszcze dłuż-
szych korków na drodze krajowej 72 
pomiędzy Aleksandrowem i Łodzią. 
Tak właśnie rząd PiS troszczy się 
o poprawę życia obywateli, ekologię 
i czyste powietrze.  (kec)

Zarząd Dróg i Transportu informuje, iż w dn. 
24 i 31 grudnia (linie nocne w noce 23/24.12 
i 30/31.12) zostaną wprowadzone następujące 
zmiany w funkcjonowaniu Lokalnego Transportu 
Zbiorowego: 

• linie 50BC, 51AB, 53ABCDE, 54ABCD, 56, 
60ABCD, 78, 82AB, 84AB, 90AB, 91ABC, 92AB, 
94, 97AB, G2, 43AB, Z41 kursować będą według 
rozkładu roboczego;

• linie tramwajowe, linie autobusowe: 52, 55, 
57, 58AB, 59, 62, 63, 64AB, 65AB, 66, 68, 69AB, 
70, 71AB, 72AB, 73, 75AB, 76, 77, 80, 81, 83, 85, 
86AB, 87AB, 89, 93, 96C, 99, Z1, Z3, Z13, G1, H, 
W oraz linie nocne kursować będą według roz-
kładu sobotniego;

• linie 72AB i Z1 obsługiwane będą taborem 
przegubowym; 

• linie 10A, 11A, 16, 18, 96A, 96B, Z6 i N9 nie 
będą kursować.

Zmiany w komunikacji

Polski Ład miał pomóc Polakom, ale jest dokładnie na odwrót

Od stycznia znacznie zdrożeją bilety MPK
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inwestycje

Aleksandrowski samorząd wspólnie 
z innymi gminami był poręczycielem 
pożyczki niezbędnej na dokończenie 
i wyposażenie placówki. Poręczyliśmy 
najwyższą kwotę (470 tys. zł), mamy 
zatem swoją cegiełkę…  

Budowa stacjonarnego hospicjum, 
które powstaje pod skrzydłami Stowa-
rzyszenia Hospicjum im. Jana Pawła II 
w Zgierzu dobiegła końca. Jest szansa, 
by z początkiem kwietnia pierwsi pen-
sjonariusze stali się mieszkańcami tego 
ośrodka. 

Pomysł budowy hospicjum narodził 
się jeszcze w latach dziewięćdziesią-
tych, ale dopiero (albo aż) 17 lat temu 
grupa lokalnych działaczy rozpoczęła 
przedsięwzięcie. Wówczas określano 
je mianem nierealnego. Początkowo 
uzbierano na zakup działki, następnie 
wybudowano część służącą jako sie-
dziba hospicjum domowego, a teraz 
w ostatnich latach udało się wybudo-
wać część stacjonarną. 

— Dziś wspólnie cieszymy się z wy-
budowania stacjonarnego Hospicjum 
im. Jana Pawła II w Zgierzu, któ-
re w pierwszej kolejności służyć ma 
mieszkańcom powiatu zgierskiego. To 
wielkie dzieło, którego nie wiem czy 
podjąłbym się raz jeszcze. Koszto-
wało dużo nakładu i starań naprawdę 
ogromnej rzeszy osób i instytucji — 

mówi Michał Kleszczyński prezes sto-
warzyszenia. 

Szacuje się, że łączna wartość nieru-
chomości przy Parzęczewskiej w Zgie-
rzu opiewa na 20 mln zł. Część tej kwo-
ty udało się pozyskać z różnych zbiórek 
publicznych. Spora część to unijna 
dotacja, z której teraz należy się roz-
liczyć, były też poręczenia i kredyty. 
Warto pamiętać, że wszystko zaczęło 
się od pierwszej złotówki. 

Aleksandrowski samorząd zadekla-
rował pomoc finansową przy budowie 
zgierskiego ośrodka dla osób będą-
cych w ostatniej fazie choroby no-
wotworowej. Choć sama inwestycja 
położona jest w Zgierzu, to korzystać 
będą i aleksandrowianie. Zarząd sto-
warzyszenia zwrócił się o pomoc do 
wszystkich włodarzy z terenu powia-
tu zgierskiego. Wsparcie w postaci 
2 mln pożyczki pozwoliło zakończyć 
to przedsięwzięcie. 

— Choć nie jesteśmy najliczniejszą 
gminą w powiecie, to poręczyliśmy 
najwięcej, bo aż 470 tys. zł. Nie mogli-
śmy zrobić inaczej. Ci ludzie nie tylko 
potrzebują leczenia, ale godnych wa-
runków, by odejść z tego świata. Taka 
niestety jest prawda, kiedy analizuje 
się dane walki z nowotworem. To naj-
większy i najnowocześniejszy obiekt 
pełniący funkcję hospicyjną, w którym 

kiedykolwiek byłem — mówi burmistrz 
Jacek Lipiński. 

2,5 tys. metrów kwadratowych po-
wierzchni. Pomieszczenia służbowe, 
sale rehabilitacyjne, kaplica, apteka, 
gabinety zabiegowe i co najważniej-
sze pokoje na 36 łóżek. To tu mają za-
mieszkać Ci, dla których ratunku już 
nie ma, którzy właśnie w tych murach 
zakończą swoje życie. Należy również 
podkreślić, że w północnej, czyli na-

szej, części województwa łódzkiego 
nie funkcjonuje żaden obiekt realizu-
jący świadczenia opieki paliatywno-ho-
spicyjnej o charakterze stacjonarnym. 
Dodajmy, że najmłodsi onkologiczni 
pacjenci z powiatu, którzy już są pod 
opieką hospicjum domowego, mają 18 
lat. Wśród nich są też i aleksandrowia-
nie. Teraz wszystko po stronie Narodo-
wego Funduszu Zdrowia i kontraktu na 
prowadzenie hospicjum. (ak)

Od kilku lat Aleksandrów 
Łódzki nagradza statuetkami 
tych, którzy pomagają zwie-
rzętom. W tym roku siedem 
wyróżnień trafiło do osób 
prywatnych, firm i instytucji, 
które szczególnie zaangażo-
wały się w działalność pro-
zwierzęcą. 

Tym razem nie było wielkiej 
gali, ale kameralne spotkanie 
w ratuszu. Siedem statuetek, 
które od 5 lat przyznawane są 
osobom i instytucjom zaangażo-
wanym w pomoc braciom mniej-
szym, wraz z podziękowaniami 
trafiło m.in. do policji, mediów, 
prywatnych firm i osób. 

— To już jest druga statuetka 
i jestem dumna, że mogę poma-
gać zwierzętom — mówi Teresa 
Stefańczyk właścicielka piekar-
ni. — Pomaganie czworonogom 
— to jest bliskie mojemu sercu. 
Sama mam trzy psy, w tym jed-
nego adoptowanego z „Psiako-
wa” i trzy koty. Dokarmiamy też 
7 kotów, które do nas do piekarni 
przychodzą. 

Wśród wyróżnionych statu-
etką znaleźli się też dzielnico-
wi z aleksandrowskiego komi-
sariatu. 

— Każda interwencja jest waż-
na, nie tylko w przypadku ludzi. 
Jeżeli zwierzę cierpi, również 
pomagamy — twierdzi młod-
szy aspirant Jarosław Baraniak, 
który odbierał statuetkę razem 
z kolegą — Tomaszem Staszew-
skim. 

Wśród wyróżnionych zna-
lazł się też Arkadiusz Cichecki, 
za zorganizowanie biegu dla 
psich seniorów, redakcja „Fak-
tu” i Telewizja Toya oraz firma 
Konsport.

Pomagać zwierzętom można 
na różne sposoby. Na przykład 
robiąc zakupy 6 grudnia podczas 
świątecznego kiermaszu w par-
ku. Za wrzut do puszki kupić 
będzie można książki, biżuterię, 
kosmetyki, zabawki i wiele in-
nych podarowanych przez pry-
watne osoby rzeczy. Pieniądze 
trafią do schroniska „Psiakowo” 
w Łowiczu. (kbs)

Konto darowizn: 
I Oddział Pekao S.A. w Zgierzu Nr rachunku: 49 1240 3057 1111 0000 3437 8625

Hospicjum na ostatniej prostej

Statuetki za pomoc czworonogom…
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aktualności

Seniorzy domu Dziennego Pobytu „Wrzos” biorą 
udział w pięknej świątecznej akcji szycia skarpetko-
wych małpek. Akcja organizowana jest przez Funda-
cję „Dr Clown” oraz firmę Many Mornings. Seniorzy 
podjęli się uszycia 50 małpek i są już na półmetku. 
Małpki są pełne uśmiechu i radości oraz dobrej ener-
gii bo szyte od serca.

Maskotki za sprawą fundacji trafią do podopiecznych 
łódzkich szpitali jako bożonarodzeniowe prezenty.

Nie musi dojść do zamknięcia całej szkoły, przed-
szkola czy żłobka, aby rodzicowi przysługiwał zasi-
łek opiekuńczy — poinformował ZUS.

Ubezpieczony rodzic może obecnie skorzystać 
z zasiłku opiekuńczego na dziecko, gdy jest ono 
chore albo objęte izolacją domową lub kwarantan-
ną. Może też otrzymać zasiłek opiekuńczy, gdy musi 
zaopiekować się zdrowym dzieckiem w wieku po-
niżej 8 lat z powodu niespodziewanego zamknięcia 
żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, 
do której uczęszcza dziecko.

Nie musi przy tym dojść do zamknięcia całej szko-
ły, przedszkola czy żłobka, by rodzicowi przysługi-
wał zasiłek opiekuńczy. W związku ze zmieniającą 
się sytuacją epidemiczną, za zamknięcie placówki 
należy uważać również zamknięcie np. klasy lub 
grupy przedszkolnej — wyjaśnia Monika Kiełczyńska, 
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa 
łódzkiego.

W tej sytuacji jeżeli np. w związku z wykryciem 
koronawirusa u ucznia zostaną zawieszone zajęcia 
tylko w klasie, do której uczęszcza ten uczeń, zasiłek 
opiekuńczy będzie przysługiwał nie tylko rodzicom 
dzieci, które zostały objęte kwarantanną związaną 
ze stycznością z osobą zakażoną, ale także rodzicom 
uczniów zamkniętej klasy, którzy takiej styczności 
nie mieli, gdyż w tym okresie nie przebywali w szko-
le (np. z powodu przeziębienia, wyjazdu).

Ta interpretacja dotyczy spraw niezakończonych 
i nowo wpływających. Nowa interpretacja prze-
pisów wynika z wytycznych Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej i jest zgodna z kształtującą 
się w tym zakresie linią orzeczniczą sądów. Zmiana 
wychodzi także na przeciw oczekiwaniom rodziców 
i opiekunów dzieci, które nie mogą w związku z CO-
VID-19 korzystać z opieki w placówkach.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego

W czwartek 26 listopada do szkół, przedszkoli 
i żłobków trafiło kilkadziesiąt litrów płynu do dezyn-
fekcji. To kolejna taka akcja od początku epidemii 
koronawirusa, zorganizowana przez Urząd Miejski. 
W sumie placówkom oświatowym przekazano już 
kilkaset litrów płynu, który służy do dezynfekcji rąk 
oraz powierzchni. (S.S.)

W Zespole Szkół Specjalnych 
im. Stefana Kopcińskiego dzia-
ła stowarzyszenie „Inna Bajka”, 
które pomaga rodzicom uczniów, 
uczniom oraz absolwentom szko-
ły borykającym się z niepełno-
sprawnościami.

— Ostatnio została zainicjo-
wana akcja społeczna o nazwie 
Nakręceni Pomaganiem, która 
będzie polegała na zbiórce pla-
stikowych nakrętek, dzięki cze-
mu nasze stowarzyszenie będzie 
mogło zakupić specjalistyczny 
podnośnik. Będzie on służył ro-
dzicom niepełnosprawnych dzieci 
— mówi Paulina Szafarz, dyrek-
tor ZSS im. Stefana Kopcińskiego 
w Aleksandrowie Łódzkim.

Podnośnik będzie wypożycza-
ny np. na turnusy rehabilitacyjne 
członkom naszego stowarzysze-
nia, jednak na ten cel potrzebne 
jest 15 tysięcy złotych. Znalazł 
się więc sponsor, który chętnie 
zgodził się na współpracę, aby te 
pieniądze zdobyć. Serce o warto-
ści ok. 2 tysięcy złotych zostało 
ufundowane przez Macieja Zu-
biela, właściciela firmy Rubico 
oraz Rafała Błocha, właściciela 
Cukierni Bajkowej. Dzięki zbiór-
ce nakrętek uda się zgromadzić 
potrzebną kwotę.

— Skąd taka inicjatywa? Chęć 
pomagania dzieciom. Chciałem 
zrobić coś charytatywnie. Szwa-

gierka poinformowała mnie o tej 
akcji, więc bez namysłu zgodzi-
łem się. Mam nadzieję, że współ-
praca ze stowarzyszeniem będzie 
owocna — mówi Rafał Błoch, wła-
ściciel Cukierni Bajkowej.

Do akcji włączyło się również 
przedszkole nr 6 „Kido” z Alek-
sandrowa Łódzkiego.

— Jesteśmy bardzo zadowoleni, 
że mogliśmy dołączyć się do ak-
cji, która wspiera dzieci z niepeł-
nosprawnością. Myślę, że przed-
szkole to idealne miejsce, żeby 
nauczyć maluchy, że są osoby, 
które potrzebują naszej pomocy 
i że warto pomagać, bo później 
dobro wraca ze zdwojoną siłą— 

uważa Kasia Cicha, właścicielka 
przedszkola nr 6 „Kido”.

Inicjatorką tego pomysłu jest 
mama jednego z przedszkola-
ków, która już od jakiegoś czasu 
współpracuje ze stowarzysze-
niem Inna Bajka.

— Pomysł zbierania nakrętek zro-
dził się bardzo dawno temu, próbo-
wałam swoimi siłami zorganizować 
zbiórkę, niemniej jednak uważam, 
że w sile jest nadzieja, więc po-
prosiłam o współpracę Urząd Mia-
sta i przedszkole Kido, do którego 
chodzi moje drugie dziecko. Tutaj 
spotkałam się z otwartością na 
współpracę, no i tak to się zaczęło. 
(Barbara Sobaszek) 

Projekt z Aleksandrowa Łódzkiego: EZG18 − 
„200-lecie praw miejskich Aleksandrowa Łódzkiego” 
uzyskał dofinansowanie w ramach Budżetu Obywatel-
skiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” 
na 2022 rok. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Po-
wiatu Zgierskiego, którzy na niego głosowali. Projekt 
zakłada stworzenie ogólnodostępnej wystawy plene-
rowej archiwalnych zdjęć, umiejscowionej w parku 
miejskim w Aleksandrowie Łódzkim, na tablicach lub 
pylonach, stworzenie serii trzech plenerowych pre-
zentacji multimedialnych w oparciu o archiwalne ma-
teriały foto oraz video — w formule kina plenerowego 
z narratorem „na żywo”, videomapping na ratuszu 
miejskim z wybranymi materiałami multimedialnymi. 
Projekt ma na celu przybliżenie mieszkańcom powia-
tu zgierskiego, jak i całego województwa łódzkiego, 
roli Aleksandrowa Łódzkiego w kształtowaniu się hi-
storii regionu. W ramach dotacji otrzymamy ok 37 ty-
sięcy złotych na realizację projektu. (S.S.) 

ZUS: Rodzice nadal mogą korzystać 
z zasiłku opiekuńczego

Plastikowe nakrętki nowym synonimem pomagania

Zbierają na specjalistyczny podnośnik
Radosne małpki dla chorych dzieci

Aleksandrowski projekt dofinansowany…

Płyn dezynfekujący dla oświaty
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idą święta…

Być może nie czują pań-
stwo jeszcze tej magii, ale 
krok po kroku zbliżamy się 
do świąt. Na placu Kościusz-
ki kolorami rozbłysnęła już 
świąteczna iluminacja, spadł 
śnieg, a św. Mikołaj szyku-
je już strój służbowy. Jak 
w ukropie uwijają się również 
jego pomocnicy. I to nie w La-
ponii, tylko tu u nas — w Alek-
sandrowie. Dzięki temu w te 
święta nikt nie poczuje się 
zapomniany.

— Chcemy podzielić się tą 
magią z osobami, które nie są 
w stanie skorzystać z tej świą-
tecznej atmosfery, bo są same 
— mówi Iwona Dąbek, prezes 
Aleksandrowskiego Forum Spo-
łecznego. — Często nie mają 
ani poczucia bliskości ani tego, 
że są ważne i potrzebne.

By to zmienić, już czwarty 
rok z rzędu, organizowana jest 

„Gwiazdka dla Seniora”. Akcja 
niezmiennie cieszy się bardzo 
dużym powodzeniem.

— Seniorzy są szczęśliwi, że 
się o nich pamięta — dodaje 
Małgorzata Grabarczyk, prze-
wodnicząca aleksandrowskiej 
Rady Miejskiej. — Organizuje-
my tę akcję wspólnie, przede 
wszystkim Aleksandrowskie Fo-
rum Społeczne, przy współpra-
cy oczywiście z samorządem, 
z gminą Aleksandrów Łódzki, 
a także sponsorami, którzy są 
bardzo mile widziani i którzy 
bardzo chętnie biorą udział 
właśnie w tej zbiórce.

Pamiętamy o seniorach, pa-
miętamy też o najmłodszych.

— W tym roku zapraszamy 

do akcji obdarowania dzie-
ci prezentami — mówi Irena 
Kajszczak z Centrum Pomocy 
Rodzinie i Usług Socjalnych. — 
Dzieci, które wspiera OPS, na-
pisały listy do świętego Miko-
łaja, a pierwsze paczki już do 
nas trafiły.

Mikołaj będzie miał co robić, 
bo dzieci napisały kilkadziesiąt 
listów. Wszystkie zostały opu-
blikowane na facebookowym 
profilu Aleksandrowa Łódzkie-
go, dzięki czemu każdy chętny 
mógł spełnić marzenia zapiane 
na pięknych kartkach i stać się 
tym samym pomocnikiem świę-
tego Mikołaja.

Jak wiemy z informacji za-
wartych w listach, wszystkie 
dzieci były grzeczne. Ale Mi-
kołaj to wie, więc rózgi nie 
będzie — ani dla małych ani 
dla dużych, którzy też pisali 
listy. Dla nich Mikołaj z po-
mocnikami także rozpoczęli 
już przygotowanie świątecz-
nych upominków.

— To paczki dla podopiecz-
nych DPS w Rąbieniu i z 1 
Maja — mówi pełnomocnik 
burmistrza Katarzyna Rezler. 
— Otrzymaliśmy wiele wzru-
szających listów, pisanych 
przez osoby dorosłe. Bardzo 
często proszą one o drobiazgi 
— dżem truskawkowy, ptasie 
mleczko, nie są to wielkie ży-
czenia, jednocześnie gdy się 
je czyta to wzruszają i chwy-
tają za serce.

Listów wpłynęło ponad 200., 
ale dla Mikołaja to żaden pro-
blem. Prezenty będą gotowe 
na czas. Te listy również moż-

na przeczytać wchodząc na fa-
cebookowy profil miasta.

Mikołaj z prezentami bez 
trudu trafi też do wspomnia-
nych już seniorów. Dopilnują 
tego pomocnicy.

— Aleksandrowskie Forum 
Społeczne, oczywiście bur-
mistrz, Urząd Miasta, samo-
rządowcy, społeczność lokalna 
— wylicza Iwona Dąbek. — Wie-
lu dobrych ludzi wspiera nas 
co roku zarówno rzeczowo jak 
i finansowo, poprzez wpłaty 
na nasze konto. Dzięki temu 
udaje nam się zrobić napraw-
dę bardzo, bardzo fajne paczki 
w których można znaleźć żyw-
ność, chemię, ciepłe kapcie 
czy coś słodkiego.

— Ważne jest, by każdy z nas 
zainteresował się, czy nie ma 
w swoim otoczeniu jakiejś 

osoby samotnej, która spędza 
święta w zapomnieniu. Właśnie 
do takich osób przede wszyst-
kim chcemy dotrzeć, żeby po-
czuli, że są dla kogoś ważni — 
dodaje Małgorzata Grabarczyk.

Paczki będą gotowe około 
15 grudnia, jest więc jeszcze 
czas, by zmobilizować wszyst-
kich chętnych do pomocy. Mo-
bilizować z pewnością nie trze-
ba strażaków. Oni również od 
dawna grają w drużynie świę-
tego Mikołaja.

— Strażacy z aleksandrow-
skiej jednostki wyszli z inicja-
tywą zorganizowania strażac-
kiej zbiórki świątecznej dla 
dzieci z domów dziecka i ma-
łych pacjentów oddziału pedia-
trycznego szpitala w Zgierzu 
— mówi Piotr Makowski, prezes 
OSP w Aleksandrowie Łódzkim. 

— Każdy może wziąć udział 
w tej akcji. Wystarczy przy-
nieść drobne podarunki: słody-
cze, zabawki, pluszaki, klocki 
czy nowe ubrania do naszej 
jednostki przy 11 Listopada 9. 
Tuż przed wigilią pojedziemy 
do szpitala i do domu dziecka 
wręczyć te podarunki. Uchyla-
jąc rąbka tajemnicy powiem, 
że będzie też strażacka opra-
wa. Chcemy sprawić radość 
dzieciakom, bo nie wszystkie 
w tym roku będą miały okazję 
usiąść przy rodzinnym, wigilij-
nym stole. 

Wielu dobrych ludzi dba o to, 
by te święta były dobre i weso-
łe dla wszystkich. Swój wkład 
może mieć w to również każdy 
z nas. Jak powiedziałby święty 
Mikołaj: Ho, ho, chodźmy po-
magać! (JC) 

Od 23 listopada bezpłatne szczepionki prze-
ciw grypie w sezonie 2021/2022 przysługują 
wszystkim osobom dorosłym — to efekt podpi-
sanej przez ministra zdrowia nowelizacji roz-
porządzenia w sprawie metody zapobiegania 
grypie w sezonie 2021/2022.

Do tej pory do bezpłatnych szczepionek prze-
ciw grypie upoważnione byli seniorzy, medycy, na-
uczyciele, studenci i osoby przebywające w pla-
cówkach opiekuńczych lub w nich zatrudnione.

Najbliższe placówki w których możemy się za-
szczepić przeciw grypie znajdziemy w Zgierzu: 

1. Centrum Medyczne Boruta Spółka z o.o., ul. 
Staffa 10, 95-100, tel. 42 714 35 519. 

2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ma-
rii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczew-
ska 35, tel. 505 012 291. 

3. Miejski Zespół Przychodni Rejonowych 
w Zgierzu, ul. Staffa 10, tel. 506 766 926. 

4. Miejski Zespół Przychodni Rejonowych 
w Zgierzu, ul. Łęczycka 24a, tel. 506 767 031. 

5. Poradnia Lekarzy Rodzinnych „Sanus” Szta-

jerowska, Piotrowska, Rydz Spółka Jawna, ul. 
Dąbrowskiego 19, tel. 42 656 49 17. 

6. Neuca Med Spółka z o.o., ul. Witakcego 2d, 
tel. 42 715 26 69. 

Szczepienie przeciwko grypie nie chroni 
w 100 proc. przed zachorowaniem, ale dzięki 
niemu, nawet w przypadku wystąpienia choroby, 
jej przebieg będzie łagodniejszy.

Najlepiej zaszczepić się na początku sezonu 
grypowego, czyli jesienią.

Po podaniu szczepionki odporność rozwija się 
w ciągu dwóch-trzech tygodni i utrzymuje się 
6-12 miesięcy.

Przez dwa dni po szczepieniu możesz mieć 
miejscowe zaczerwienienie i ogólne złe samo-
poczucie, które mijają samoistnie. W przypadku 
pogorszenia stanu zdrowia po szczepieniu nie-
zbędny jest kontakt z lekarzem.

Ponieważ wirus grypy szybko się zmienia, co 
roku szczepionka ma nieco inny skład. Jest on 
opracowywany w oparciu o nowe szczepy wirusa, 
które wywołują grypę w danym sezonie. Dlatego 
szczepić się należy co roku. 

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie

Pomocnicy Mikołaja pracują pełną parą…

Sprawmy, by każdy miał dobre święta! 

Czy wiecie, że na terenie naszego aleksandrowskiego 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdu-
je się Punkt Ponownego Użycia, czyli punkt przyjęcia i od-
bioru przedmiotów nadających się do dalszego użytkowania. 
W tym miejscu można zostawić rzeczy, które mogą jeszcze 
posłużyć innym mieszkańcom naszej gminy… 

Zostaw, jeśli nie potrzebujesz
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aktualności

Warto być EKO. Mieszkańcy 
Aleksandrowa wiedzą o tym 
od dawna. Do ekologicznych 
działań zaliczyć należy choćby 
segregowanie odpadów. To nie 
tylko konieczność i obowiązek. 
W Aleksandrowie to również 
szansa na nagrody.

Od 15 listopada trwa czwar-
ta edycja akcji związanej z tak 
zwanym „butelkomatem”, czyli 
specjalną maszyną, do której 
wrzucamy butelki, odbierając 
w zamian punkty wymienne na 
nagrody. Każda z dotychcza-
sowych EKOakcji cieszyła się 
ogromnym powodzeniem wśród 
mieszkańców gminy. Choć nie 
tylko, bo przyjeżdżają do nas 
również mieszkańcy innych 
miast. Nie inaczej jest i tym 
razem. Wiele osób odebrało już 
nawet swoje EKOupominki.

— Nagrodami w tej edycji są 
nasiona sosny czarnej, może-
my więc wyhodować drzewka, 
najpierw w doniczce, a potem 
posadzić do gruntu — mówi 
Katarzyna Czekalska z Wydzia-
łu Ochrony Środowiska. — Ko-
lejne nagrody to nasiona ziół 
i maseczki antysmogowe, bar-
dzo przydatne gdy wzrasta 
zanieczyszczenie powietrza. 
A nagrodą za największą liczbę 
zebranych punktów jest czuj-
nik czadu. To z uwagi na to, że 
w sezonie grzewczym często 
pojawia się problem zatruć 
tlenkiem węgla. Mamy nadzie-

ję, że pomożemy w ten sposób 
ochronić naszych mieszkańców. 

Akcja „Wyłączamy smog”, 
tak jak i trzy poprzednie, cie-
szy się ogromnym zaintere-
sowaniem. Od 15 listopada 
uzbierano już kilka tysięcy 
butelek. Z dostępnych nagród 
największą popularnością cie-
szą się, wspomniane już czuj-
niki tlenku węgla.

— Mamy podgląd w aplikacji 
na to jakie nagrody mieszkań-
cy wybierają i tutaj faktycznie 
czujnik czadu cieszy się naj-
większą popularnością, co też 
nas cieszy — informuje Anna 
Kowalczyk, kierownik Refe-
ratu Gospodarki Odpadami. — 
W tych pierwszych dniach, kie-
dy automat był uruchamiany, 
trafiało do niego ponad tysiąc 
butelek dziennie, teraz jest to 
około 500-600.

A jak działa „butelkomat”? 
Po wrzuceniu butelki do auto-
matu wybieramy nagrodę, któ-
ra nas interesuje i zabieramy 
ze sobą wydrukowany paragon. 
Ważne, by do automatu wrzu-
cać tylko i wyłącznie czyste 
opakowania. Nie mogą być one 
również zgniecione.

— Zachęcamy, aby odkręcać 
korki z butelek, a następnie 
wrzucić je do specjalnego wor-
ka lub „serduszka”, znajdujące-
go się m.in. przed SP1, w której 
zlokalizowany jest „butelkomat” 
— dodaje Anna Kowalczyk.

Gdy automat „zje” już 
wrzuconą do niego butelkę lub 
butelki, na ekranie pojawia 
się informacja o tym ile punk-
tów otrzymaliśmy w zamian. 
Wybieramy przycisk „Dalej”, 
klikamy nagrodę, która nas in-
teresuje i odbieramy paragon. 
Automat przed wydrukowa-
niem zapyta jeszcze, czy je-
steśmy pewni swojego wyboru. 
Paragon zatrzymujemy, a gdy 
uzbieramy wymaganą liczbę 
punktów, udajemy się po od-

biór nagród do urzędu.
— Bardzo dużo ludzi przy-

chodzi, a najwięcej w niedzie-
lę — mówi jeden ze szkolnych 
ochroniarzy. —Całe worki przy-
noszą.

Co ważne, automat nie 
przyjmie innych odpadów. „Po-
żerane” są jedynie butelki PET. 
Został tak zaprogramowany, by 
rozpoznawać konkretne odpa-
dy — po wadze, kolorze, ko-
dzie kreskowym czy kształcie. 
Wszystko dzięki wbudowanej 

optyce, systemowi inteligent-
nego rozpoznawania opakowań. 
W przyszłości, jeśli zaszłaby 
taka potrzeba, można prze-
programować automat tak, by 
przyjmował np. puszki alumi-
niowe czy opakowania szklane.

„Butelkomat” czynny jest 
przez cały tydzień. W tygodniu 
możemy oddawać butelki mię-
dzy 16:00 a 20:00. W weeken-
dy od 9:00 do 12:00. Warto być 
EKO. Segregujmy odpady. Na-
grody czekają.(JC) 

Mieszkańcy czterech sołectw 
— Grotnik, Ustronia, Jedlicza 
A i Jedlicza B chcą odłączenia 
od Gminy Zgierz i przyłączenia 
do naszej. Aleksandrów mógł-
by powiększyć się o prawie 2 
tys. nowych obywateli. 

Mieszkańcy sąsiadujących 
z naszą gminą miejscowości pra-
gną takiego rozwoju i zaintere-
sowania ze strony włodarzy jak 
to jest w Aleksandrowie Łódz-
kim. Pismo z takim pomysłem 
wraz z podpisami kilkudziesięciu 
osób trafiło na biurko burmistrza 
już jakiś czas temu. W ubiegłym 
tygodniu mieszkańcy Grotnik 
i Ustronia do gabinetu burmi-
strza pofatygowali się osobiście.

— Ten pomysł wypłynął na 
zebraniu wiejskim. Powstała 
grupa inicjująca, która podjęła 
temat. Jesteśmy na pierwszym 
etapie czyli na razie organizu-
jemy się. Skąd decyzja o przy-

łączeniu do gminy Aleksandrów? 
W zgierskiej gminie różnie się 
dzieje, oni dbają o Dąbrówkę 
i Sokolniki, o nas nie. Jest to 
całkiem niezły pomysł, może 
by było lepiej. U was wszystko 
jest jak należy — robią drogi, 
pomagają mieszkańcom. U nas 
nie można się o nic doprosić — 
mówi sołtys Ustronia Barbara 
Ziółkowska.

Zmiana przynależności te-
rytorialnej wcale łatwa nie 
jest. To dość skomplikowana 
procedura oparta na przepro-
wadzeniu referendum. I gdyby 
nawet doszło do porozumienia 
na szczeblu samorządowym to 
i tak sprawę ostatecznie roz-
strzyga Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych. Mieszkańcy 
zdają sobie sprawę, że łatwo 
nie będzie, ale podejmują 
wyzwanie. A co na to aleksan-
drowski samorząd?

— Trudno, póki co, ustosun-
kowywać się do tematu. Miło 
nam, że Aleksandrów to atrak-
cyjne miejsce do życia i cie-
szy nas każdy nowy obywatel. 
Tu jednak wszystko jest po 
stronie mieszkańców Gminy 
Zgierz. I mogę zapewnić, że 
sąsiedzkich rozbiorów z Panią 
wójt prowadzić nie będziemy — 
mówi Leszek Filipiak zastępca 
burmistrza.

Grotniki to najprawdopo-
dobniej najmłodsza miejsco-
wość na terenie gminy Zgierz. 
Jej oficjalne pojawienie się 
na mapach datuje się na rok 
1924. Od wielu lat okoliczne 
tereny uznawane są za kurort 
tej części powiatu zgierskiego. 
Mówi się też o sypialni Łodzi 
i Zgierza. To taki nasz Rąbień 
z tym, że ze stacją kolejową 
i zbiornikiem wodnym. Nam 
się podoba ;—)… (ak)

Czy Grotniki znajdą się w gminie Aleksandrów?
Mieszkańcy mają dość życia w gminie Zgierz

GMINA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

Butelki znikają, nagrody czekają!
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pomaganie nie jest łatwe…

Tegoroczne Święto Pracow-
nika Socjalnego obchodzo-
ne 21 listopada, ze względu 
na pandemię nie przebiegało 
niestety tradycyjnie. Zwykle 
wszyscy pracownicy spotykają 
się i świętują razem, a władze 
gminy mają okazję do uhono-
rowania najbardziej wyróżnia-
jących się w danym roku. Tym 
razem niestety musiano się 
ograniczyć do nagród i to wrę-
czanych w dwóch turach.

Choć 21 listopada to Dzień 
Pracownika Socjalnego to jed-
nak tego dnia swoje święto 
obchodzili wszyscy pracownicy 
służb pomocy społecznej. To 
właśnie oni muszą być zawsze 
wyczuleni na zło i krzywdę, ja-
kie mają miejsce w niejednym 
domu. A formy pomocy i grupy 
osób wymagających pomocy są 
różnorodne. Oto co powiedzie-
li nam wyróżnieni pracownicy:

— Naszymi podopiecznymi są 
ludzie z różnych grup społecz-
nych. To są ludzie uzależnieni, 
to są ludzie bezrobotni, ludzie 
z rozmaitymi deficytami, także 
jest cały konglomerat proble-
mów, z którymi się spotykamy 
na co dzień — mówi Damian 
Sujecki z OPS.

Monika Sztaudynger jest 
radcą prawnym. Opowiada 
z jakimi problemami zgła-
szają się podopieczni do 
Ośrodka Pomocy Społecznej: 
— Najczęściej są to problemy 
z zakresu prawa rodzinne-
go, opiekuńczego, przemoc 
w rodzinie, brak środków fi-
nansowych na utrzymanie, 

ogólna nieporadność życiowa, 
związana często z sytuacjami 
mieszkaniowymi, lokalowymi. 
Wiadomo, to wszystko dzie-
je się teraz w obostrzeniach 
pandemicznych, także jest to 
tym trudniejsze. Staramy się 
jednak pomóc wszystkim tak, 
żeby ułatwić im życie w tych 
trudnych czasach.

Każdego dnia spotykają się 
z bezsilnością, bo często ich 
praca owoce przynosi dopiero 
po kilku miesiącach czy latach. 
Trudno zmienić podopiecznego, 
dla którego alkohol jest lekiem 
na całe zło. Trudno pomagać 
tym, którzy tej pomocy wcale 
nie oczekują.

— Jestem asystentem rodzin-
nym. Pracuje już 8 lat. Nie jest 
to praca łatwa z uwagi na to, 
że mimo naszego zaangażowa-
nia, naszych chęci do niesie-
nia pomocy drugiej osoby, tak 
naprawdę wszystko zależy od 
tej drugiej strony, od rodziny, 
od jej motywacji do zmiany 
swej obecnej sytuacji życio-
wej — mówi Monika Kacprzak 
z Ośrodka Pomocy Społecznej.

To praca, którą trudno zo-
stawić na następny dzień i za-
mknąć za sobą drzwi wycho-
dząc do domu.

— Staramy się oddzielić te 
sprawy zawodowe od sytuacji 
w domu, ale myślę, że gdzieś 
podświadomie w pamięci to 
i tak zostaje, że do końca aż 
tak tego się nie da oddzielić — 
zwierza się Justyna Chyła ze 
Środowiskowego Domu Samo-
pomocy.

Szereg osób korzystających 
z pomocy pracownika socjal-
nego, to ludzie starsi, gdzie sa-
motność, często niedołężność 
zatraca w nich sens życia.

— Praca opiekuna jest bar-
dzo ciężka, bo to nie tylko ob-
ciążenie fizyczne, ale również 
psychiczne. Nie każdy na co 
dzień jest w stanie zmierzyć 
się z ciężkimi chorobami, bądź 
z widokiem bezradności. A tak 
naprawdę też z perspektywą 
śmierci — zwierza się opiekun-
ka Marzena Walczak.

Ale to nie zniechęca Kata-
rzyny Glińskiej z ŚDS, która nie 
traci radości z wykonywanej 
pracy.

— Można powiedzieć że jest 
to, co chciałam całe życie ro-
bić. Ludzie są z różnych śro-
dowisk i musimy oddzielić 
tych, którzy są z jakimiś tam 
dysfunkcjami, niepełnospraw-

nościami od tych, którym w ży-
ciu się nie powiodło. Mówimy 
o chorobach alkoholowych itp. 
Natomiast mam pełną satys-
fakcję z pracy.

To ogromna sztuka nawiązać 
dobre relacje, wzbudzić zaufa-
nie, by potem wymagać dosto-
sowania się do ustanowionych 
reguł. Te i inne umiejętności 
doceniają każdego roku wła-
dze gminy.

— Dla jednostek pomoco-
wych pandemia jest okresem 
wielu wyzwań. Wyzwań któ-
rym, co do tego nie mam żad-
nych wątpliwości, sprostaliście 
— docenił pracowników socjal-
nych burmistrz Jacek Lipiński.

A jak dodaje Izabela Degór-
ska — kierownik ŚDS, potrzebny 
jest nie tylko profesjonalizm: — 
Jedna strona to profesjonalizm, 
ale druga to empatia i chęć 
pomocy drugiemu człowiekowi. 

I o to na pewno jest trudniej, 
bo nie wystarczy mieć wie-
dzę. Trzeba jeszcze potrafić 
ją umiejętnie wykorzystywać, 
wraz z pewną osobowością po-
trzebną do tej pracy.

Z opinią, że niełatwo być 
pracownikiem socjalnym, zga-
dza się również dyrektor OPS 
Sławomir Michalak.

— Jest to bardzo ciężka i ob-
ciążająca praca. Można po-
wiedzieć, że na każdym polu 
czekają pracownika socjalne-
go wyzwania. Właśnie dlatego 
wielkie podziękowania należą 
się wszystkim pracownikom 
sfery socjalnej. A pracy im 
nie brakuje, bo obecnie Ośro-
dek Pomocy Społecznej oraz 
Środowiskowy Dom Samopo-
mocy łącznie mają pod swo-
imi skrzydłami ponad tysiąc 
osób oczekujących wsparcia. 
(S. Sobczak)

Po półrocznym śledztwie Prokuratura Rejonowa 
w Zgierzu zakończyła śledztwo w sprawie wypadku 
do jakiego doszło w Aleksandrowie Łódzkim na ul. 11 
Listopada 8 maja 2021 r. Przypomnijmy, że w wyni-
ku zderzenia z samochodem osobowym zmarło dwóch 
motocyklistów i jadąca z nimi pasażerka. Z ustaleń 
policjantów wynikało, że 22-letnia łodzianka kierują-
ca samochodem marki Jeep wyprzedzając inny pojazd, 
zjechała na przeciwległy pas ruchu i doprowadziła do 
czołowego zderzenia z dwoma motocyklami: Suzuki 
i Hondą.

Na skutek tego wypadku 43-letni zgierzanin kie-
rujący Suzuki oraz 40-letni mieszkaniec Ozorkowa 
kierujący Hondą ponieśli śmierć na miejscu, na-
tomiast 42-letnia zgierzanka, pasażerka motocykla 
Suzuki, oraz kierująca Jeepem zostały hospitali-
zowane. Niestety pomimo wysiłków lekarzy oraz 
aleksandrowskich strażaków, którzy pierwsi dotarli 
na miejsce wypadku, 42-latka zmarła po kilku go-
dzinach.

Obecnie zgierska prokuratura zakończyła śledztwo 
i skierowała akt oskarżenia do sądu, w którym sfor-

mułowano zarzuty, dotyczące spowodowania wypadku 
drogowego ze skutkiem śmiertelnym. 

— W toku postępowania przeprowadzone zostały 
oględziny miejsca zdarzenia, przesłuchano świad-

ków — mówi Krzysztof Kopania, rzecznik prasowy 
Prokuratury Okręgowej w Łodzi. — Istotnym ele-
mentem dowodowym pozyskanym w toku śledztwa 
jest także opinia biegłego z zakresu ruchu dro-

gowego, z której wynika, że 22-latka w obszarze 
zabudowanym, przed zderzeniem z motocyklami 
poruszała się prędkością, która mogła oscylować 
nawet w granicach 120 km/h. Następnie, kierowa-
ny przez nią samochód był awaryjnie hamowany 
z uruchomieniem systemu ABS, a jego prędkość li-
niowa w chwili pierwszego zderzenia wynosiła oko-
ło 70 km/h — dodaje.

Z ustaleń wynika także, że motocykliści poruszali 
się z prędkością rzędu 80 do 100 km/h. W ocenie bie-
głego nie mieli możliwości uniknięcia wypadku. 

W toku śledztwa oskarżona nie przyznała się do 
zarzutu i odmówiła złożenia wyjaśnień. Teraz stanie 
przed sądem. Za popełnienie czynu, o których mowa 
w zarzutach, grozi jej kara do 8 lat więzienia. 

Sprawie towarzyszą olbrzymie emocje społeczne, 
na sprawczynię wylała się fala hejtu, a pogrzeb pary 
motocyklistów (budowali dom w Aleksandrowie), na 
aleksandrowskim cmentarzu zgromadziła kilkuset mo-
tocyklistów z całej Polski. Na miejscu wypadku sta-
nęły krzyże, przy których ciągle składane są kwiaty 
i palone znicze. S.S.

Czy łatwo jest pomagać innym?
Święto Pracownika Socjalnego

Zakończono śledztwo w sprawie śmierci motocyklistów
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koniec rozmów

Szkoła Mistrzostwa Sportowego 
Liceum Ogólnokształcące w Alek-
sandrowie nie przejdzie pod za-
rząd gminy. Nie dostanie szansy na 
drugi, naprawdę dobry start. Mimo 
prowadzonych już negocjacji radni 
powiatowi anulowali przyjętą dwa 
miesiące temu uchwałę mówiącą 
o przejęciu szkoły przez gminę 
Aleksandrow Łódzki. Tym samym 
placówka sportowa, z którą gmina 
wiązała duże nadzieje, pozostanie 
powiatową.

Negocjacje trwały od kilku ty-
godni. Gmina Aleksandrow była go-
towa na kompromisy, bo przejęcie 
placówki byłoby ukoronowaniem 
kilkuletnich starań. Szkoła miała za-
pewnione dalsze finansowanie i roz-
wój wpisujący się w aleksandrowski 
system szkolenia sportowego i dy-
daktycznego. Sportowa szkoła śred-
nia dla sportowców z gminnych szkół 
miała być kontynuacją ich sportowej 
drogi. Ciągłość finansowa, spokojna 
praca nauczycieli, nowy sprzęt i do-
datkowe zajęcia dydaktyczne. Dzi-
siaj już wiadomo, że tak nie będzie. 
Liceum pozostaje pod zarządem 
powiatu i czekać będzie w długiej 
kolejce po pieniądze. O ile w ogóle 
będą. Na ostatniej sesji radni powia-
towi anulowali przyjętą dwa miesią-
ce temu uchwałę mówiącą o przeję-
ciu szkoły przez gminę Aleksandrow 
Łódzki. Mimo prowadzonych już ne-
gocjacji… 

— Zarząd Powiatu bawi się z nami 
w kotka i myszkę Wydawało się, że 
wszystko jest na dobrej drodze, a tu 
taka historia — mówi Ilona Zinser 
radna powiatowa, dla której ostat-
nia decyzja starosty i zarządu powia-
tu była zaskoczeniem. 

Nie tylko dla niej. Wszyscy alek-
sandrowscy radni zostali zaskoczeni, 
kiedy w czwartek po południu otrzy-
mali projekt uchwały odwołującej 
poprzednia mówiącą o przejęciu. 

— Zostaliśmy potraktowani przed-
miotowo, bo nie było czasu na spo-
tkania w komisjach i klubach rad-
nych, by przedyskutować projekt, 
zastanowić się nad skutkami — mówi 
Krzysztof Kozanecki radny powiato-
wy, były starosta zgierski.

Nie pomogły racjonalne argumen-
ty, pokazanie że Aleksandrow chce 
zająć się szkołą, że umie się zaj-
mować szkołami, a tej konkretnej 
placówce trzeba pomóc, również 
finansowo, bo w budżecie starostwa 
nie ma na przykład pieniędzy na wy-
posażenie nowej hali. Nie pomogły 
inne, ważne dla młodzieży przesłan-
ki jak chociażby ciągłość stypendiów 
i kariery sportowej.  

— Jako doświadczony samorządo-
wiec nie przypominam sobie takiej 
sytuacji, żeby ze strony partnera, 
jakim jest powiat zgierski i zarząd 
powiatu, była taka arogancja, bra-
ki zrozumienia, a przede wszystkim 
taki brak odpowiedzi na podstawo-
we argumenty — mówi Jacek Lipiński 
burmistrz Aleksandrowa. — Podsta-
wowym było to, żeby dofinansować 
szkołę i stworzyć konglomerat czyli 
połączyć przez jeden organ prowa-
dzący te placówki, w których kształ-
ci się młodzież trenująca w sekcji 
koszykówki i lekkiej atletyki. Tym 
bardziej, że te dzieci objęte są już 
naszym systemem stypendialnym, 
wiemy jakie mają potrzeby, w jaki 
sposób prowadzić uczniów do suk-
cesu sportowego i dydaktycznego. 
Chcieliśmy zwiększyć ilość zajęć in-

nowacyjnych, zajęć dydaktycznych, 
sportowych, które by spowodowały, 
że szkoła miałaby tak komfortowe 
warunki jak nasze, gminne placówki. 
Dla nas edukacja jest priorytetem, 
ale jak widać dla powiatu zgierskie-
go niekoniecznie. Zaproponowaliśmy 
przejęcie kosztów funkcjonowania 
liceum, a to są bardzo poważne 
pieniądze. Te argumenty były waż-
ne i merytoryczne, ale trafiliśmy 
na jedno wielkie mówienie NIE. Bez 
argumentów. Jestem przekona-
ny, że powód jest jeden: to hucpa 
polityczna. Kolejna, bo przecież 
zaledwie miesiąc temu była pierw-
sza: próba narzucenia tej szkole 
dyrektora przywiezionego w tecz-
ce przez przedstawicieli PiS i chęci 
stworzenia tam przyczółku dla tej 
partii. Szkoda, że upolityczniono 
tę placówkę. A szkoła powinna być 
apolityczna, neutralna ideologicznie. 
Szkoda, że zarząd powiatu tego nie 
rozumie. Nie bierze pod uwagę do-
bra szkoły, dobra rodziców i tego by 
szkoła była skuteczna w nauczaniu 
jako placówka mistrzostwa sporto-
wego. Dziś tracimy argumenty, aby 
prowadzić w dalszym ciągu nego-
cjacje, ale temat wróci, bo to zbyt 
ważna placówka w gminie. 

— Zrobiliśmy ponownie jeden 
krok do tyłu, bo wybudowa-
na hala nie ma zabezpieczenia 
w budżecie powiatu zgierskiego, 
nie ma wyposażenia, które było 
bardzo ważnym elementem tego 
projektu i jednocześnie samorząd 
powiatowy tak bardzo lekko pod-
chodzi to rozwoju szkoły. On nie 
jest tym zainteresowany, więc 
trudno nie mówić, że w grę wcho-
dzi nie dobro uczniów i placówki, 

a polityka — mówi Iwona Dąbek 
radna powiatowa. 

Negocjacje zostały zerwane, w li-
ceum nic się nie zmienia. Co będzie 
dalej? Zobaczymy, choć wszystkim 
szkoda, że szkoła stała się pionkiem 
w grze politycznej. Temat na pewno 
wróci, ale teraz pozostaje niesmak.

I jeszcze tak gwoli przypomnie-
nia: w ciągu ostatnich 10 lat gmina 
przejęła już dwie niedofinansowane 
placówki powiatowe: Młodzieżowy 
Dom Kultury i Poradnię Pedagogicz-
no-Psychologiczną. Dzisiaj są nie do 
poznania i cały czas się rozwijają… 

Brakiem decyzyjności organu 
prowadzącego i niechęciom do ja-
kichkolwiek rozmów z gminą, a jed-
nocześnie pozostawianie szkoły bez 
wsparcia, z coraz większym nie-
smakiem przyglądają się rodzice 
licealistów. A przed organem pro-
wadzącym, a więc nadal przed po-
wiatem zgierskim, trudna decyzja: 

kolejny wybór dyrektora placówki. 
Z poprzednimi wyborami sobie nie 
poradzono. Zaprotestowali ucznio-
wie i nauczyciele. Rodzice chcą te-
raz rzetelnego konkursu i dyrektora, 
który będzie się cieszył zaufaniem 
wszystkich podmiotów oświatowych 
związanych ze szkołą. 

— Straciliśmy zaufanie do organu 
prowadzącego — mówi Jaworska, 
przewodnicząca Rady Rodziców 
w SMS LO. — To zamieszanie, ten 
bałagan myślę, że to właśnie oni 
tworzą — zarząd powiatu. Chciała-
bym, żeby rozmawiali z nami, żeby 
była chęć do dialogu z nami rodzica-
mi, z nauczycielami, nawet z tymi 
dzieciakami, które jak było widać 
podczas październikowego protestu 
w sprawie wyboru dyrektora, żywo 
zaangażowane są w sprawę przyszło-
ści szkoły. I myślę, że dla nich war-
to rozmawiać i warto walczyć o ten 
spokój. (kbs)

Wystarczą silniejsze podmuchy wiatru 
lub, jak kilka dni temu, nawet nieprzesad-
nie duże opady mokrego, ciężkiego śniegu 
i wielu mieszkańców gminy — zarówno z te-
renów wiejskich jak i w samym Aleksandro-
wie — pozostaje bez prądu. Przerwy w do-
stawie energii niestety są długie. Tak było 
również w ostatnich dniach. 

— Nie mieliśmy prądu w piątek przez 
pięć godzin, później w niedzielę od 18:00 
do 13:00 w poniedziałek. Awarie są bardzo 
częste, wystarczy że jest mocniejsza burza 
albo jakieś większe opady śniegu i już jest 
problem — narzekają mieszkańcy Bełdowa. 

To problem również dla lokalnych przed-
siębiorców. 

— Pozostaje nam odpalić agregat, ale on 
zjada paliwo — mówi właścicielka sklepu 
spożywczego.— Do zasilenia mam tu kilka 
zamrażarek i kilka chłodziarek. 

Niestety, PGE nie wyciągnął wniosków po 
sytuacji sprzed kilku miesięcy. Wtedy u wie-
lu mieszkańców nawet tygodniową przerwę 
w zasilaniu zafundował wiatr. 

— Władze gminy apelują i monitują, by wła-
ściciel sieci energetycznej odpowiednio o nią 
zadbał — mówi wiceburmistrz Leszek Filipiak. 
Niestety na tym możliwości się kończą, a PGE 
za każdym razem wydaje się zaskoczone skalą 
awarii. By nie dochodziło do nich tak często 
i w takiej skali, wystarczyłoby prawdopodob-
nie wykonać niezbyt skomplikowane prace. 

— Zakład energetyczny powinien prowa-
dzić prace konserwacyjne, przede wszyst-
kim w okresie letnim — dodaje zastępca 
burmistrza. — Powinien zostać utrzymany 
taki korytarz wokół tych linii energetycz-
nych, poprzez wycięcie zwieszających się 
nad liniami energetycznymi konarów drzew. 

Dzięki temu, w sytuacji większego obciąże-
nia, jak ostatnio w przypadku opadów śnie-
gu, te konary nie łamałyby się i nie uszka-
dzały linii energetycznych. 

Gmina prosi, monituje, apeluje. Nic się 
jednak nie zmienia. Odpowiedzialność za 
dbanie o linię energetyczne, w tym również 
za wspomnianą wycinkę, leży po stronie 
dystrybutora. Urząd nie może zrobić tego 
na własną rękę. W przypadku awarii do 
akcji wkracza miejska wyspecjalizowana 
jednostka — Miejskie Centrum Zarządzania 

Kryzysowego. Nie oznacza to jednak, że 
urzędnicy jadą w teren, by przywrócić prąd. 
Do ich zadań należy m.in. monitorowanie 
sytuacji, zdobywanie informacji o przewi-
dywanym terminie zlikwidowania awarii 
oraz — w przypadkach zagrożenia zdrowia 
lub życia — dostarczenie agregatu prądo-
twórczego. 

— Dysponujemy agregatami, ale gdy za-
grożone jest życie należy natychmiast 
dzwonić pod numer alarmowy 112 — mówi 
Jarosław Białczyk z MCZK. — Jeśli życie nie 
jest zagrożone, wystarczy telefon na Miejski 
Monitoring: 42 270 03 12. Jeśli będzie taka 
potrzeba, urzędnicy dostarczą agregat.

Ostatnie problemy z brakiem prądu do-
tknęły nie tylko mieszkańców. 

— Rzeczywiście mieliśmy w ostatnich 
dniach duże zakłócenia, jeżeli chodzi o nor-
malną pracę — przyznaje Grzegorz Andrzej-
czak, prezes PGKiM. — Oczyszczalnia ścieków 
jakoś się uchowała, choć i tam były niewiel-
kie, chwilowe ale też dosyć częste zaniki na-
pięcia. Natomiast największy problem mie-
liśmy na ujęciu wody. Złamało się niestety 
drzewo na prywatnej działce i nieszczęśliwie 
upadło na linię wysokiego napięcia. W związ-
ku z tym mieliśmy przerwy w dostawie prą-
du. Musieliśmy pracować na agregacie tylko 
i wyłącznie na jednej największej studni. Na 
szczęście obyło się bez wielkich konsekwen-
cji, ale ciśnienie o 0,1 bara zmalało. 

— Pan burmistrz również będzie podej-
mował takie działania, aby w najbliższym 
czasie spotkać się z dyrekcją dystrybucji 
PGE i porozmawiać konstruktywnie, w jaki 
sposób możemy sprawić, by funkcjonowa-
nie naszego systemu zasilania w energię 
było zdecydowanie lepsze — dodaje Leszek 
Filipiak. 

Przed nami długie zimowe miesiące. Cze-
kają nas więc zapewne dni zarówno z opa-
dami śniegu, jak i silniejszym wiatrem. Czy 
czeka nas powtórka z rozrywki? 

— Nie chcę być złym prorokiem ale skoro 
przy tak małym opadzie, pojawiają się ta-
kie duże problemy związane z infrastruktu-
rą energetyczną, to niestety przypuszczenia 
same się nasuwają — załamuje ręce Jaro-
sław Białczyk. 

Mieszkańcy gminy narzekają również, że 
w przypadku awarii trudno dodzwonić się do 
PGE. Chciałem porozmawiać na ten temat 
z rzecznikiem. Bez skutku. Nie odebrał. Od-
powiedź w sprawie częstych i długich przerw 
w dostawie energii otrzymali urzędnicy. PGE 
informuje, że „wszystkie siły i środki jakie 
posiada, zostały użyte w celu naprawy infra-
struktury energetycznej na terenie gminy”. 

Pozostaje mieć nadzieje, że w podobne 
sytuacje nie będą powtarzały się zbyt czę-
sto. Ale jak to mówią, nadzieja matką…

Jacek Czekalski

Negocjacji nie będzie, czyli powiat mówi NIE

Znów nie było prądu
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historia

6 grudnia 1824 roku umiera 
właściciel i założyciel miasta 
Rafał Bratoszewski i zostaje 
pochowany w krypcie kościo-
ła rzymsko-katolickiego za oł-
tarzem głównym. Prawdopo-
dobnie pozostawił tylko córkę, 
Julię, żonę Jana Kossowskiego 
herbu Dołęga, który tą drogą 
przejął po Bratoszewskim do-
bra brużyckie wraz z miastem 
Aleksandrów. Przedwczesna 
śmierć spowodowała spowol-
nienie rozwoju miasta, które 
do tego momentu miało szanse 
stać się jednym z największych 
i przodujących ośrodków włó-
kienniczych w naszym regionie. 
Było stawiane za wzór przez 
Rajmunda Rembielińskiego. 
Niestety jego następcy z rodu 
Kossowskich herbu Dołęga — 
najpierw Jan a później Tadeusz 
byli już mniej zainteresowani 
działaniami na rzecz rozkwitu 
miasta.

Twórca osady Aleksandrów 
a następnie miasta urodził się 
około 1765 roku. Był polskim 
szlachcicem i właścicielem 
dóbr Brużyca Wielka. Syn An-
drzeja Bratoszewkiego herbu 
Sulima, właściciela wsi Dobrze-
lin koło Żychlina w powiecie 
orłowskim województwa łę-
czyckiego, sędziego ziemskie-
go (od 1780 roku) i chorążego 
gostyńskiego (od 1783 roku). 
Jego bratem był Emeryk Brato-
szewski, szambelan na dworze 
Stanisława Augusta Poniatow-
skiego. Miał też dwie siostry 
— Brygidę Morzkowską i Teresę 
Orsettową.

Ród Bratoszewskich to praw-
dopodobnie boczna linia rodu 
Oporowskich herbu Sulima, wy-
wodząca się z Goślubia, a na-
stępnie z Bratoszewic w powie-
cie brzezińskim.

W swoim życiu Rafał Brato-
szewski pełnił urząd sędziego 
pokoju powiatu orłowskiego. 
Natomiast około 1798 roku 
nabył od podstolego inowłodz-
kiego Walentego Chobrzyńskie-
go dobra ziemskie w Brużycy 
Wielkiej nad Bzurą, na terenie 
powiatu łęczyckiego, nieopo-
dal miasta Zgierza. Już od 1782 
roku osiedlali się na terenie 
tych dóbr osadnicy niemieccy 
wyznania luterańskiego, po-
czątkowo głównie rolnicy, a na-
stępnie rzemieślnicy, przede 
wszystkim tkacze. Bratoszewski 
w trosce o modernizację swych 
dóbr popierał to nowe osad-
nictwo. W latach 1798-1799 
pomógł ewangelikom w wybu-
dowaniu szkoły i tymczasowe-

go zboru w kolonii Ruda Bugaj 
a w latach 1804-1817 dotował 
budowę drewnianego kościoła 
w Rudzie.

Rafał Bratoszewski około 
1816 roku postanowił w połu-
dniowej, piaszczystej i nieuro-
dzajnej części dóbr brużyckich, 
przy zaniedbanej drodze Zgierz 
— Lutomiersk, założyć nową 
osadę typu miejskiego, na-
stawioną na produkcję tkanin 
wełnianych. Rozpoczęto wtedy 
budowę parafialnego kościoła 
katolickiego, który z uwagi 
na założyciela uzyskał 
wezwanie świętego 
Rafała Archanio-
ła (początkowo 
miała to być 
jego krypta 
grobowa).

W t e d y 
też wy-
t y c z o n o 
o b s z e r -
ny rynek 
i sieć pro-
stopadłych 
ulic nowej 
osady oraz 
zbudowano 
pierwsze par-
terowe drew-
niane domki dla 
przybywających 
tkaczy. Autorem pro-
jektu urbanistycznego 
nowej osady tkackiej był 
Austriak Bernard von Schutten-
bach.

Aby zasiedlić osadę Bra-
toszewski ściągał osadników 
z Niemiec, publikując oferty 
w pruskich gazetach. Wśród 
przybyszów dominowali wy-
kwalifikowani tkacze, far-
biarze i postrzygacze sukna 
narodowości niemieckiej. Przy-
bywali tu też, choć początko-
wo w mniejszej liczbie, kupcy 
i rzemieślnicy narodowości ży-
dowskiej oraz polskiej. W 1822 
roku udało się Bratoszewskie-
mu uzyskać zgodę władz Króle-
stwa Polskiego na nadanie tej 
nowej prywatnej osadzie praw 
miejskich. Uzyskała ona nazwę 
Aleksandrów (początkowo Łę-
czycki lub Fabryczny, obecnie 
— Łódzki) i herb („A” na murze) 
ku czci cara Aleksandra I. Roz-
planowanie osady a następnie 
miasta było wskazywana, jako 
wzór dla rozwoju Zgierza, Kon-
stantynowa Łódzkiego i Łodzi. 
Dziedzic Bratoszewski dawał 
napływającym osadnikom wie-
loletnie ulgi w opłatach czyn-
szowych i wspierał finansowo 
władze miasta we wznoszeniu 

kolejnych budowli publicz-
nych (ratusz, jatki miejskie). 
Do samej śmierci pomagał też 
gminie ewangelickiej. Między 
innymi jeszcze przed śmiercią 
zdążył pokryć połowę kosztów 
potrzebnych na zakup materia-
łów budowlanych budowanego 
w latach 1823-1828 kościoła 
luterańskiego w Aleksandrowie. 
Współpracował z pastorem 
ewangelickim w Rudzie i Alek-
san- drowie 

— 

F r y - derykiem 
Jerzym Tuve oraz z burmi-
strzem Aleksandrowa — Gede-
onem Goedelem.

Rafał Bratoszewski jest pa-
tronem jednej z ulic oraz du-
żego osiedla mieszkaniowego 
w Aleksandrowie. W 2005 roku 
na placu przed kościołem pa-
rafialnym św. Archaniołów Ra-
fała i Michała w Aleksandrowie 
z inicjatywy ks. dr Norberta 
Ruckiego odsłonięto niewielki 
pomnik dedykowany Rafałowi 
Bratoszewskiemu, jako fun-
datorowi parafii. Zaprojekto-
wał go kleryk Michał Gutow-
ski. W 2008 roku z inicjatywy 
władz miasta Aleksandrowa 
w ramach rewitalizacji cen-
trum odsłonięto nowy, większy 
i bardziej okazały pomnik jemu 
poświęcony. Znajduje się on 
w centrum miasta przy Placu 
Tadeusza Kościuszki, na skraju 
parku, nieopodal budynku tzw. 
wagi miejskiej a na przeciw 
miejskiego Ratusza. Siedzi tu 
dumnie na cokole zapewne po-
dziwiając swoje dzieło.

Niewątpliwy sukces, jaki 

odniósł Bratoszewski, tworząc 
swoje założenie, nie byłoby 
możliwe gdyby nie sprzyjające 
warunki zewnętrzne, jakie po-
wstały po powołaniu Królestwa 
Polskiego. Dziś wielu history-
ków uważa, że było to państwo, 
które można porównać do PRL. 
A powstanie listopadowe na-
zywają wojną polsko-rosyjską. 
I nie bez racji. Państwo to po-
wstało z woli cara Aleksandra 
I (od imienia którego wziął się 
Aleksandrów), który pod wpły-
wem Adama Czartoryskiego 

wyróżniał się dość liberal-
nymi poglądami. Miało 

ono pełnić rolę swo-
istego eksperymen-

tu dla moderni-
zacji całej Rosji. 
Car został Kró-
lem Polski, co 
po raz pierw-
szy po rozbio-
rach posta-
wiło sprawę 
Polski na fo-
rum między-
n a r o d o w y m 

(za Napoleona 
istniało prze-

cież Księstwo 
Warszawskie a nie 

Polska). Powołano 
parlament, własną 

armię, bank, zachowano 
barwy i symbole narodowe, 

konstytucję a prawo opiera-
ło się na rozwiązaniach z cza-
sów Księstwa Warszawskiego. 
W kraju co prawda rezydował 
namiestnik carski (przez dłu-
gi czas był nim generał Zają-
czek), oraz mieszkał brat cara 
Konstanty. Konstanty zresztą 
był postacią niejednoznaczną. 
Z jednej strony gbur i brutal, 
przez którego dochodziło do 
spisków w armii, a on sam był 
pierwszym celem nieudanego 
zresztą zamachu dla podcho-
rążych. Z drugiej jednak coraz 
bardziej wrastał w Polskę, gdyż 
miał żonę Polkę, Joannę Gru-
dzińską — Księżną Łowicką, dla 
której zrezygnował z prawa do 
sukcesji. A w Petersburgu mó-
wiono o nim, że „opolaczał”. 

Jednocześnie utworzenie 
Królestwa Polskiego, pozo-
stającego w unii personalnej 
otworzyło wielkie perspektywy 
dla gospodarki, którą zarządza-
jący wykorzystali. Po okresie 
wojen napoleońskich ludność 
potrzebowała wytchnienia 
i odbudowy, bo przecież Cesarz 
Francuzów wydusił z księstwa 
pokaźne kwoty w formie kon-
trybucji, a sami Polacy rów-

nież nie szczędzili środków na 
utrzymanie wojska. Ponieśli-
śmy też znaczne straty w lu-
dziach. Teraz wszyscy pragnęli 
wytchnienia i odbudowy. Rów-
nież Rafał Bratoszewski wyko-
rzystał koniunkturę. Sprowadził 
tkaczy, a jego osada szybko się 
rozrastała i została miastem. 
Jednak w pewnym momencie 
rozwój się zatrzymał, a winny 
tej sytuacji był nie kto inny, jak 
tak chwalący nasze miasto Raj-
mund Rembieliński. Jako pre-
zes Komisji Województwa Ma-
zowieckiego postawił na rozwój 
miast państwowych, z których 
największym początkowo była 
Łęczyca, potem Zgierz, a na 
końcu zdominowała to wszyst-
ko Łódź, dzięki swoim licznym 
rzeczkom i lasom. To zahamo-
wało napływ ludności, a nawet 
odpływ części do Łodzi (np. 
Poznański). Śmierć właściciela 
tylko tę sytuację skomplikowa-
ła. Miasta konkurowały między 
sobą o fachowców, często wza-
jemnie ich sobie podkupując. 
Jednej takiej sytuacji zapo-
biegł burmistrz Gedeon Goedel, 
dzięki któremu miasto prze-
trwało najgorsze chwile.

A wracając do spraw ogól-
niejszych. Car Aleksander już 
po Kongresie Wiedeńskim za-
czął robić się coraz bardziej 
religijny i konserwatywny. Wy-
nikało to zapewne z choroby 
psychicznej, u której podłoża 
leżało poczucie winy za śmierć 
ojca Pawła I. Z czasem coraz 
mniej uwagi poświęcał państwu, 
a bardziej sprawom religijnym. 
Co sprawiało, że urzędnicy 
przykręcali śrubę. Pogłębiło się 
to po jego śmierci w 1825 roku, 
gdy na tron wstąpił jego młod-
szy brat Mikołaj, którego żadną 
miarą nie można było nazwać 
reformatorem. W sprawach 
polskich, również usztywnił po-
stawę (kategorycznie odmówił 
przyłączenia do królestwa tzw. 
ziem zabranych), co ostatecz-
nie doprowadziło do konfliktu 
i wybuchu Powstania Listopa-
dowego w nocy z 29 na 30 listo-
pada 1830 r. Doszło do detroni-
zacji Mikołaja, wojny a po roku 
postanie upadło. Skutki były 
opłakane. Zlikwidowano polską 
administrację, sejm, konstytu-
cję, szkolnictwo wyższe, armię 
wcielono do rosyjskiej, nałożo-
no kontrybucje, rosyjski system 
miar i wag oraz opłaty. Wielu 
musiało uciekać z kraju a inni 
trafili na Syberię. A dla wszyst-
kich, także Aleksandrowa na-
stały ciężkie czasy. S. Sobczak

Jak wyglądały początki Aleksandrowa?
197. rocznica śmierci Rafała Bratoszewskiego
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trochę kultury

REPERTUAR 
3-11 grudnia

3 grudnia (piątek) 
Dom Gucci, 19.00
4 grudnia (sobota) 
Mikołaj w każdym z nas 2, 11.30
Chłopiec z chmur, 13.00
Nasze magiczne Encanto, 15.00, 17.00
Dziewczyny z Dubaju®, 19.00
5 grudnia (niedziela) 
Chłopiec z chmur, 11.00, 13.00
Nasze magiczne Encanto, 15.00, 17.00
Dziewczyny z Dubaju®, 19.00
10 grudnia (piątek)  
Dom Gucci, 19.00
11 grudnia (sobota) 
Nasze magiczne Encanto, 12.00, 14.00

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Alek-
sandrowa Łódzkiego, mieli okazję we wtorek 30 li-
stopada zapoznać się ze stanem prac renowacyj-
nych prowadzonych z starej części kościoła pw. Św. 
Archaniołów Rafała i Michała. Wysłuchali wykładu 
prowadzonego przez artystów prowadzących pra-
ce renowacyjne Agnieszkę i Alberta Szewczyków, 
którzy nie tylko odnawiają istniejące fragmenty 
malarskie, ale również odtwarzają fragmenty utra-
cone, na podstawie przedwojennych zdjęć. Auto-
rem oryginalnej malatury był przedwojenny zna-
ny malarz Henryk Pilch, który tuż przed II wojną 
światową ozdabiał aleksandrowski kościół w stylu 
polskiego ArtDeco czerpiącego ze sztuki ludowej. 
To unikalny styl w województwie łódzkim. Zakoń-
czenie prac przewidywane jest na przyszły rok. S.S.

Seniorzy 
u Archaniołów

Dyrektor sportowy UKS Ba-
sket Aleksandrów Andrzej Ma-
ciejewski będzie miał nowy 
wózek inwalidzki. Wszystko 
dzięki ludziom dobrego serca. 
W niedzielę na terenie MOSiR 
odbył się „Andrzejkowy Bieg 
dla Andrzeja”, podczas któ-
rego zebrano 8360 zł. Zbiór-
ka jest prowadzona również 
na stronie siepomaga.pl. Nie-
dzielną akcję zorganizowali: 
Urząd Miejski z burmistrzem 
na czele, Aleksandrowskie 
Forum Społeczne oraz MOSiR. 
Wielką rolę odegrali wszyscy 
uczestnicy biegu, którzy za-
mienili kilometry na złotówki.

Sierpień 2004
To był zwyczajny wyjazd do 

pracy. Podczas manewru wyprze-
dzania samochód wpadł w pas 
kolein, urwał się lewy wahacz co 
spowodowało, że złapał pobocze. 
Pechowy zjazd doprowadził do 
uderzenia w drzewo. Zdarzenie 
miało miejsce na drodze Pabianice 
– Bełchatów. Skutki wypadku byty 
tragiczne, nogi zostały zmiażdżo-
ne. Kilka godzin po wypadku am-
putowano lewą kończynę, prawą 

po 24 godzinach. To był 27 sierpnia 
2004 roku, najtragiczniejsza data 
w życiu pana Andrzeja.

— Trafi łem na oddział inten-
sywnej terapii chirurgii urazowo-
-ortopedycznej w szpitalu w Beł-
chatowie. Spędziłem tam dwa 
tygodnie i zostałem przewieziony 
do Wojewódzkiego Szpitala Spe-
cjalistycznego w Zgierzu na od-
dział ortopedii. Złożono mi trzon 
kości promieniowej prawej. Po 
zagojeniu się ran na kikutach roz-
począłem rehabilitację. To był tra-
giczny powrót do rzeczywistości. 
Moja motywacja i zaangażowanie 
było znikome. Miałem dosyć życia 
— wspomina pierwsze tygodnie po 
wypadku Andrzej Maciejewski, dy-

rektor sportowy UKS Basket Alek-
sandrów.

W tak tragicznych chwilach naj-
ważniejsza jest najbliższa rodzina. 
W myślach trzeba odnaleźć sens 
życia. Człowiek zdaje sobie spra-
wę, że skręcenie kostki czy uszko-
dzenie torebki stawowej bądź 
kontuzja ścięgna Achillesa to nic. 
Codziennie budzi się w innej rze-
czywistości. Nie można spojrzeć 
na stopy, brakuje normalnego dnia 
pracy i czasu spędzonego za stera-
mi samochodu.

— Każde spojrzenie na żonę 
i córki daje energię do życia. To 
dla nich zdobywam motywację, by 
pokazać, że tak naprawdę mogę 
funkcjonować podobnie jak przed 
wypadkiem. Zawsze mówię, że 
jestem „pełnosprawny inaczej” — 
opowiada ze łzą w oku pan Andrzej.

Boże Narodzenie w 2004 roku 
było najsmutniejsze w życiu pana 
Andrzeja. Rok wcześniej przy wi-
gilijnym stole składał życzenia nie 
myśląc, że kiedykolwiek będzie 
skazany na wózek inwalidzki.

— Okres świąteczny stał się jed-
nak olbrzymią motywacją do ak-
tywnej rehabilitacji, pomogła mi 
w tym najbliższa rodzina. Wtedy 
zrozumiałem, że mam tylko ją i to 

dodało mi sił do dalszej pracy nad 
sobą. Patrząc na moje cudowne 
dzieci (Ania miała wówczas 12 lat, 
Agata 9) zrozumiałem, że nie 
mogę się poddać. Żona Agnieszka 
i dziewczynki potrzebowały mnie 
bardziej niż kiedykolwiek. Mówi-
łem sobie, że nie jestem inwalidą. 
Jestem ich tatą… — wspomina An-
drzej Maciejewski.

W styczniu 2005 roku pan An-
drzej wrócił na oddział ortopedii 
na usunięcie stabilizatora, który 
pomógł odzyskać w pełni spraw-
ność prawej ręki. Rozpoczęła się 
rehabilitacja w Wojewódzkiej 
Przychodni Rehabilitacyjnej w Ło-
dzi pod opieką dr Łuczak.

— Rodzina motywowała mnie do 
pracy. Czułem, że mnie kochają 
i chcą, abym robił postępy. W mo-
mencie, gdy byłem bardzo zaanga-
żowany i doszedłem do poziomu 
chodu czworakiem, po wejściu 
na trzecie piętro pękło mi jelito 
cienkie. W kwietniu trafi łem do 
szpitala w Zgierzu na oddział in-
tensywnej terapii. Rozpocząłem 
kolejny raz walkę o życie, jednak 
myśl o wspaniałej rodzinie i siła 
wewnętrzna przezwyciężały za-
palenie otrzewnej, sepsę i niewy-
dolność krążeniowo-oddechową. 
Znowu wróciłem do świata żywych 
— wspomina pan Andrzej, który 
niejednokrotnie udowodnił, że 
wiara czyni cuda.

Nowy wózek dla Andrzeja
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Po powrocie do domu kondy-
cja fizyczna była w opłakanym 
stanie. Waga spadła o 16 kg 
i trzeba było zaprzestać reha-
bilitację. Żona znalazła ośro-
dek w Konstancinie Jeziornej, 
gdzie udaliśmy się na konsulta-
cję do dr. Wasiaka.

— Prawie rok po wypadku 
zostałem przyjęty na pierwszy 
oddział rehabilitacyjny. Pod-

czas wspólnej pracy w ośrod-
ku osiągnąłem formę, o której 
mogłem tylko pomarzyć. Po-
konywałem schody, nierówno-
ści. Zostałem sfilmowany na 
potrzeby dydaktyczne, byłem 
dumny ze swych postępów. 
Konstancin dał mi wiarę w to, 
że mogę być normalnym szczę-
śliwym człowiekiem. Stałem 
się przykładem dla innych ludzi 
amputowanych jednostronnie 
i obustronnie — zaznacza.

Po powrocie do domu na-
wiązano kontakt z głównym 
protetykiem firmy „Otto Bock” 
z Poznania. Do spotkania do-
szło pod koniec października 
2005 roku. Pokaz, który został 
przygotowany przez „amputo-
wanych” przerósł najśmielsze 
oczekiwania.

— Kilka dni później spotkali-
śmy się ponownie w siedzibie 
firmy w Poznaniu, gdzie do-
konano pomiarów lejów i do-
brano odpowiednie parametry 
poszczególnych elementów 
protez. Otrzymałem wycenę, 
która była kosmiczna, wręcz 
nieosiągalna: 86.145 zł. Po 
trwającej trzy lata walce o za-
kup, udało się uzbierać pełną 

kwotę. Po wypadku to był naj-
szczęśliwszy dzień dla naszej 
rodzinki — wspomina Andrzej 
Maciejewski.

Praca w UKS Basket to re-
habilitacja

Córki pana Andrzeja rozpo-
częły przygodę z koszykówką. 
Wraz z żoną Agnieszką często 
wspólnie obserwowali mecze 
i treningi. Pan Andrzej poczuł, 
że nie tylko ich dzieci mogą 
spełniać marzenia, ale i on 
sam. Okazało się bowiem, że 
mimo poruszania się wyłącznie 
na wózku, może pomóc klubo-
wi. Działacze klubu nie mieli 
nic przeciwko temu.

— Praca z młodzieżą to dla 
mnie doskonała rehabilitacja 
i pasja. Jestem koordynato-

rem grup młodzieżowych i po-
magam trenerom w ich pra-
cy. Staram się pomóc również 
zawodniczkom i rozwiązywać 
ich problemy. To ogromne wy-
zwanie. Na świat patrzę z innej 
perspektywy. Kiedy widzę zała-
mane dziewczyny wracające do 
domu po meczowej porażce czy 
po słabszych wynikach w nauce, 
zdaję sobie sprawę, że to nic. 
Człowiek życie docenia dopiero 
po tragedii — kończy rozmowę 
ze spuszczoną głową.

Wiara czyni cuda
Pan Andrzej po tragicznym 

wypadku pokazał charakter. 
Pozostało mu niewielu przy-
jaciół. Jak mówi, odwiedzili 
go tylko w szpitalu, a później 
o nim zapomnieli. Dlatego naj-
większą wartością jest rodzina.

— Dała wiarę, że można wrócić 
do świata, w którym otaczają 
nas w większości ludzie pełno-
sprawni. Pokazałem, że zły los, 
który skazał na jazdę na wózku, 
można pokonać wiarą i charak-
terem. Udało się dwa razy ocalić 

życie, przejść poważną rehabili-
tację oraz zakupić protezy — za-
znacza i dodaje: — Później leka-
rze zabronili mi używać protez, 
ponieważ groziłaby mi kolejna 
amputacja. 

Andrzejkowy bieg 
dla Andrzeja
W kwietniu 2017 roku Alek-

sandrowskie Forum Społeczne 
zorganizowało mecz dla An-
drzeja w celu uzbierania pienię-
dzy na nowy wózek inwalidzki. 
Wspólnymi siłami udało się osią-
gnąć sukces, zbiórka również 
trwała na siepomaga.pl. Wózek 
służył ponad cztery lata.

— Na wózku spędzam 15 go-
dzin dziennie. Wielokrotnie był 
naprawiany, bardzo się cieszę, 
że zorganizowano dla mnie ko-
lejną akcję. Jesteście ludźmi 

dobrego serca, nawet nie zda-
jecie sobie sprawy, w jaki spo-
sób mi ułatwicie życie — zazna-
cza Andrzej Maciejewski. 

Pan Andrzej nawiązał do ak-
cji przeprowadzonej w niedzie-
lę (28 listopada) na stadionie 
MOSiR. Odbył się „Andrzejkowy 
bieg dla Andrzeja”, który cieszył 
się ogromnym zainteresowaniem. 
Było wielu uczestników, kilome-
try zamieniono na złotówki. 

— W sumie pokonano 1600 
km. Z wpisowego zebraliśmy 

5160 zł, radni z komitetu wy-
borczego burmistrza oraz radni 
powiatowi z PO zapłacili 2 zł 
za km, czyli 3200 zł. Podczas 
akcji udało się uzbierać 8360 
zł — podsumował Arkadiusz Ci-
checki, dyrektor MOSiR.

Podczas biegu przeprowa-
dzono również klasyfikację 
i wręczano puchary. W kate-
gorii kobiet pierwsza była An-
dżelika Szczepańska (23,9 km), 
druga Paulina Trzewikowska 
(20,6 km), trzecia Luiza Zale-
ga (19,9 km). W kategorii męż-
czyzn wygrał Daniel Matusiak 
(28,5 km), drugi był Mirosław 
Nowak (27 km), trzeci Robert 
Sobczak (25,9 km).

Włodarz Aleksandrowa nie 
krył wzruszenia: — To była 
fantastyczna zabawa. Zrobić 
coś pięknego dla Andrzeja, to 
oznacza zrobić coś pięknego 
dla świata. Andrzej Maciejew-
ski jest człowiekiem, który 
emanuje dobrem i dla nasze-
go środowiska oraz koszyka-

rek jest swego rodzaju ikoną. 
To jest niesamowite, że mimo 
tak niesprzyjającej aury zoba-
czyliśmy zdecydowanie więcej 
uczestników niż się spodzie-
waliśmy. Andrzej będzie miał 
nowy wózek inwalidzki. Każ-
dy przebiegnięty kilometr był 
przeliczany na złotówki. Orga-
nizacja kolejnej zbiórki chary-
tatywnej pokazała, że mamy 
niesamowitych mieszkańców 
i przyjaciół Aleksandrowa. To 
jest wzruszające i warto dla 

takich chwil żyć — powiedział 
Jacek Lipiński, burmistrz Alek-
sandrowa Łódzkiego.

Akcję zorganizowano w nie-
spełna dwa tygodnie. Poja-
wił się pomysł, AFS wspólnie 
z Urzędem Miejskim oraz MO-
SiR zaczęli prężnie działać. 

— Bieg został zorganizowany 
w ciągu kilkunastu dni. Fanta-
styczna atmosfera, zobaczyliśmy 
wielu biegaczy, miłośników nor-
dic walking czy miłośników spa-
cerów. Łączył nas jeden szczytny 
cel — zakończył Mariusz Grabow-
ski, wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Aleksandrowie Ł.

Cel został osiągnięty. An-
drzej Maciejewski, dzięki 
zbiórce na stronie siepomaga.
pl oraz zorganizowanej akcji 
biegowej, będzie miał nowy 
wózek inwalidzki. Wszystkim 
organizatorom i darczyńcom 
należą się słowa uznana. Na 
koniec warto dodać, że Alek-
sandrów Łódzki kocha poma-
gać! (Michał Kiński)
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Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego 

Działając na podstawie art. 35 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1990, ze zm.), art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2021r., poz. 1372, ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XVI/190/08 Rady Miejskiej w Aleksandrowie 
Łódzkim z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie wydzierżawiania nieruchomości. 

ogłasza 
 

 wykaz nieruchomości  przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rok 2022. 
 

Lp. Położenie  
nieruchomości 

Nr działki 
/powierzchnia 

 
Przeznaczenie w 

pzp/cel 
dzierżawy 

Nr KW 
Wysokość opłaty 

(czynsz dzierżawny) 
/termin płatności 

1. ul. Wojska Polskiego 32 
Aleksandrów Łódzki 

 

485/21-3185m²  
w tym pod dzierżawę 

8m² 

D40MW1* 

działalność 
handlowa 

LD1G 
/00054231/9 

120,00zł netto+ aktualnie 
obowiązująca stawka VAT -
miesięcznie do 15 każdego 
miesiąca 

2. ul. Franciszkańska 
Aleksandrów Łódzki 

 

26/3-683m² B34U/MN2* 

 rolne 
LD1G 

/00049129/3 
204,90zł rocznie, płatne do 
31 marca 2022r. 

3. ul. Wojska Polskiego 28a  
Aleksandrów Łódzki 

 

485/21-3185m² 
w tym pod dzierżawę 

7m² 

2MW,1U, 1MW, 
1ZP3* 

automat biletowy 

LD1G 
/ 00054231/9 

105,00zł netto + aktualnie 
obowiązująca stawka VAT-
miesięcznie, płatna do dnia 
15 każdego miesiąca. 

4. 
Aleksandrów Łódzki 

ul. Moniuszki 3, 
 

193-121m² 

B29MN4* 
dojścia, dojazdy 

do budynków 
gospodarczych 

LD1G 
/00038809/4 

66,15zł netto+ aktualnie 
obowiązująca stawka VAT 
rocznie, płatne do 31 marca 
2022r. 

5. ul. 17-go Stycznia 27 
Aleksandrów Łódzki 316-514m² E18MN5* 

dojścia dojazdy 
LD1G 

/00037194/2 

2.108,45zł netto + aktualnie 
obowiązująca stawka VAT 
rocznie , 2 raty: 
1- płatna do 30 kwietnia 2022 
r. 
2- płatna do 30 września 
2022r. 

6. al. Wyzwolenia 16/18 
Aleksandrów Łódzki 

485/1 
5216m² w tym pod 
dzierżawę 150m² 

D40MW6* 

tereny 
ekspozycyjne 

LD1G 
/00037643/5 

180,00zł netto + aktualnie 
obowiązująca stawka VAT-
rocznie, płatne do 31 marca 
2022 roku 

7. Ruda Bugaj 
223/4-508 m² 

w tym pod dzierżawę 
272 m² 

H27MN7* 
cele ogrodnicze 

LD1G 
/00057628/0 

95,20zł rocznie 
płatne do 31 marca 2022 roku 

1*6*D40MW plan ustala adaptację istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem jej rozbudowy, 
2*B34U/MN, W20U/MN, dla których plan ustala adaptację, rozbudowę, modernizację oraz wymianę istniejącej zabudowy 
oraz realizację nowej zabudowy usługowej z dopuszczeniem budynku mieszkalnego 
3*2MW,1U, 1MW, 1ZP, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. 
4*B29MN plan ustala adaptację, modernizację, rozbudowę nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gospodarczej, 
5*E18MN, plan ustala adaptację, modernizację, rozbudowę oraz wymianę istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i gospodarczej oraz realizację nowej zabudowy jednorodzinnej, 
 

 
 
 
 

7*H27MN plan ustala adaptację, modernizację, rozbudowę nowej zabudowy jednorodzinnej i gospodarczej wymianę  
istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz realizację nowej zabudowy jednorodzinnej, 
 

1. Nieruchomości będą oddane w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców, w drodze bezprzetargowej zgodnie 
z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  

2. Okres publikacji wykazu biegnie od dnia 26 listopada 2021r. do dnia 18 grudnia 2021r.  
3. Powyższy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim, na 

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy a ponadto  informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do 
publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie 
Łódzkim, na BIP-ie Urzędu i na stronie internetowej www.aleksandrow-lodzki.pl  

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie 
Łódzkim, pok.112, tel. 042 270 03 54. 
 
Aleksandrów Łódzki dnia 26 listopada 2021r. 

1

BURMISTRZ ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Lp. Położenie
nieruchomości

KW Nr
działki

Powierzchnia 
działki

Cena 
nieruchomości 

brutto

Wadium

1. Brużyczka Księstwo, gm. 
Aleksandrów Łódzki

LD1G
/00038123/1

43/5 0,1595ha 78.105,00zł 15.600,00zł

2. Brużyczka Księstwo, gm. 
Aleksandrów Łódzki

LD1G
/00038123/1

43/7 0,1421ha 75.030,00zł 15.000,00zł

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 43/5, 33/7,
położone w Brużyczce Księstwo gm. Aleksandrów Łódzki znajdują się na terenie oznaczonym symbolem J4MN/MR-
zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i jednorodzinna. Szczegółowe warunki zabudowy i zagospodarowania terenu określa 
pełny wypis i wyrys z obowiązującego dla tego obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Powyższe nieruchomości są wolne od wszelkich zobowiązań i obciążeń.
4. Przetarg odbędzie się 18 stycznia 2022r. o godzinie 9.00, 9.30- oddzielnie na każdą działkę, w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2 ( budynek B – I piętro, sala ślubów).
5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką lub przelewem do dnia 12

stycznia 2022r. w kasie tut .Urzędu lub na konto Urzędu nr 37878000070000023110000009.W przypadku wpłaty 
przelewem, wadium musi wpłynąć na konto tut. Urzędu najpóźniej do dnia 12.01.2022r. 

6. Poprzedni przetarg ogłoszono 03.11.2021r.
7. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia 

się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium 
zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie Urzędu.

8. Wylicytowana cena zawiera aktualnie obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%.
8. W umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości oraz w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości zbywanej 

zostanie zastrzeżone na rzecz Gminy Aleksandrów Łódzki:
• prawo jej odkupu (art. 593 K.c) na okres 5lat, licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży, 
• umowne prawo pierwokupu (art. 596 K.c.).

9. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić zaoferowaną cenę, pomniejszoną o wpłacone wadium najpóźniej w 
terminie do dnia 25 stycznia 2022r. w kasie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim lub na konto tut. Urzędu w 
Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim Nr konta 64878000070000023110000008.

Ponadto informujemy, że potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do tut. Urzędu, pok. 112 przynajmniej na dzień  przed 
zawarciem aktu notarialnego.

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

przypadku reprezentowania innej osoby również pełnomocnictwo notarialne lub potwierdzone przez notariusza,
• w przypadku osób prawnych-aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące), 

pełnomocnictwa oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.
11. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca może nastąpić na zasadach określonych ustawą z dnia 24 marca 1920r. o 

nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. 

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

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki 
Przestrzennej, pokój 112, tel. 42/270 03 54, .42/270 03 53.

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

Aleksandrów Łódzki, dnia 26 listopada 2021 roku.
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BURMISTRZ ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Lp. Położenienieruchomości KW Nr działki Powierzchnia działki Cena nieruchomości brutto Wadium

1. Stare Krasnodęby, gm. Aleksandrów Łódzki LD1G/00108770/3 19/319/6 (droga)

0,1516ha+ udział 1/6 cz. w drodze o pow. 0,0585ha 129.100,00zł 25.800,00zł

2. Stare Krasnodęby, gm. Aleksandrów Łódzki LD1G/00108770/3 19/419/6 (droga)

0,1516ha+ udział 1/6 cz. w drodze o pow. 0,0585ha 129.100,00zł 25.800,00zł

3. Stare Krasnodęby, gm. Aleksandrów Łódzki LD1G/00108770/3 19/519/6 (droga)

0,1487ha+ udział 1/6 cz. w drodze o pow. 0,0585ha 126.800,00zł 25.300,00zł

4. Stare Krasnodęby, gm. Aleksandrów Łódzki LD1G/00108770/3 19/719/6 (droga)

0,1486ha+ udział 1/6 cz. w drodze o pow. 0,0585ha 126.700,00zł 25.300,00zł

5. Stare Krasnodęby, gm. Aleksandrów Łódzki LD1G/00108770/3 19/819/6 (droga)

0,1486ha+ udział 1/6 cz. w drodze o pow. 0,0585ha 126.700,00zł 25.300,00zł

6. Stare Krasnodęby, gm. Aleksandrów Łódzki LD1G/00108770/3 19/919/6 (droga)

0,1486ha+ udział 1/6 cz. w drodze o pow. 0,0585ha 126.700,00zł 25.300,00zł

1. Działki niezabudowane, położone w miejscowości Stare Krasnodęby, gmina Aleksandrów Łódzki, przeznaczone pod zabudowę, posiadają kształt zbliżony do prostokąta. Działka numer 19/6- to działka wydzielona pod drogę wewnętrzną ( nieurządzona), służącą do skomunikowania działek budowlanych z drogą publiczną. Przyległa do działek droga publiczna posiada nawierzchnię asfaltową i jest uzbrojona w energię elektryczną i wodociąg. Pomiędzy drogą, a działkami znajduje się rów. Wzdłuż drogi przy granicy działek napowietrzna linia elektroenergetyczna z słupami żelbetowymi. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa oraz tereny niezabudowane użytkowane rolniczo. 2. Zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego , obręb Stare Krasnodęby: działki nr ewid. 19/3-19/9, znajdują się na terenie oznaczonym symbolem B5MN/MR-tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej. Szczegółowe warunki zabudowy i zagospodarowania terenu określa pełny wypis i wyrys z obowiązującego dla tego obszaru miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego. Szczegółowe warunki zabudowy i zagospodarowania terenu określa pełny wypis i wyrys z obowiązującego dla tego obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.3. Powyższe nieruchomości są wolne od wszelkich zobowiązań i obciążeń.4. Przetarg odbędzie się 25 stycznia 2022r. o godzinie 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 (oddzielnie na każdą działkę) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Tadeusza Kościuszki 2 (budynek B, I piętro- sala ślubów). 5. Poprzedni przetarg ustalono 07.09.2021r., 09.11.2021r.6. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką lub przelewem do dnia 19 stycznia 2022r.w kasie tut .Urzędu lub na konto Urzędu nr 37878000070000023110000009.W przypadku wpłaty przelewem, wadium musi wpłynąć na konto tut. Urzędu najpóźniej do dnia 19 stycznia 2022 roku. 7. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie Urzędu.8. Wylicytowana cena zawiera aktualnie obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%.9. W umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości oraz w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości zbywanej zostanie zastrzeżone na rzecz Gminy Aleksandrów Łódzki:• prawo jej odkupu (art. 593 K.c) na okres 5lat, licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży, • umowne prawo pierwokupu (art. 596 K.c.).10 Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić zaoferowaną cenę, pomniejszoną o wpłacone wadium najpóźniej w terminie do dnia01 lutego 2022r. w kasie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim lub na konto tut. Urzędu w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim Nr konta 64878000070000023110000008.11 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:• w przypadku osób fizycznych dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oferenta, a w przypadku reprezentowania innej osoby również pełnomocnictwo notarialne lub potwierdzone przez notariusza,• w przypadku osób prawnych-aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące), pełnomocnictwa oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.12.Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca może nastąpić na zasadach określonych ustawą z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. 

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

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

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

Aleksandrów Łódzki, dnia 26 listopada 2021 roku.
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WYKAZ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO 
SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ 

 

Położenie nieruchomości KW Nr 
działki 

Powierzchnia 
działek Cena brutto 

Aleksandrów Łódzki  
obręb A-2 

 

LD1G 
/00054231/9 

236/4 
485/22 

 
0,0143ha 
0,0060ha 
0,0203ha 

 

51.660,00zł 

 
1. Niezabudowana nieruchomość, położona w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Wojska Polskiego 

28a. Działki posiadają kształt prostokątny, łącznie kształt zbliżony jest do litery ,,L’’. Działki są 
wąskie i nie posiadają bezpośredniego dostępu do ulicy Wojska Polskiego. Dostęp do 
nieruchomości możliwy przez działki sąsiednie ( dz.nr 485/23). Z analizy mapy działkę 236/4 
przecina kanalizacja deszczowa kd200 oraz podziemny przewód energetyczny. Działkę nr 485/22 
przecina podziemna linia telefoniczna. Teren przyległy jest uzbrojony w media: energię 
elektryczna, wodociąg, gaz i kanalizację. Ulica Wojska Polskiego posiada nawierzchnię asfaltową 
i jest główną ulicą w mieście. Sąsiedztwo stanowią tereny usługowe, handlowe i mieszkaniowe 
wielorodzinne i dalej jednorodzinne. Z uwagi na położenie, wielkość oraz wymiary nie może 
stanowić odrębnej nieruchomości a jedynie może poprawić warunki zagospodarowania 
nieruchomości przyległej.  

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o numerze 
ewidencyjnym gruntów 236/4 i 485/22 położone w Aleksandrowie Łódzkim, obręb A-2, znajdują 
się na terenie oznaczonym symbolem 12.MW-U, dla którego plan ustala zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną i usługową.  

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. Cena gruntu zawiera podatek VAT w wysokości 23%. 
5. Okres publikacji wykazu biegnie od dnia 26 listopada 2021r. do dnia 18 grudnia 2021r.  
6. 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 10 stycznia 2021r.  

 
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego 
w Aleksandrowie Łódzkim,  pok.112, tel. 042 270 03 54. 
 
Aleksandrów Łódzki 26 listopada 2021 r. 
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WYKAZ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO 
SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ 

 

Położenie nieruchomości KW Nr 
działki 

Powierzchnia 
działki Cena brutto 

Ruda Bugaj,  
gm. Aleksandrów Łódzki  

 

LD1G 
/00057628/0 223/3 

 
256m² 

 
27.060,00zł 

1. Niezabudowana nieruchomość, częściowo ogrodzona siatką stalową na słupkach żelbetowych – 
ogrodzenie w złym stanie technicznym. Działka porośnięta drzewami ( głównie sosny, brzozy) i 
krzewami- samosiejkami. Teren przyległy jest uzbrojony w energię elektryczną. Dojazd wąską 
drogą o nawierzchni w złym stanie. Sąsiedztwo stanowią tereny z zabudową mieszkaniową 
jednorodzinną, szkoła z infrastrukturą oraz tereny leśne. Działka z uwagi na położenie może być 
przeznaczona na poprawienie warunków zagospodarowania działek przyległych. 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka o numerze 
ewidencyjnym gruntów 223/3 położona w Rudzie Bugaj, gm. Aleksandrów Łódzki, znajduje się 
na terenie oznaczonym symbolem H27MN, dla którego plan ustala adaptację, modernizację, 
rozbudowę oraz wymianę istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gospodarczej i 
realizację nowej 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 26 listopada 2021r. do dnia 18 grudnia 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 10 stycznia 2022r.  

 
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego 
w Aleksandrowie Łódzkim,  pok.112, tel. 042 270 03 54. 
 
Aleksandrów Łódzki 26 listopada 2021r. 



STRONA 1340 i cztery, Nr 21 (640), 3 grudnia 2021 r.

ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I A D R O B N E

• Sprzedam lub wynajmę parterowy duży lokal 
handlowo-usługowy 215 m kw. w Aleksandrowie Ł. 
Gotowy od zaraz, ul Kilińskiego 33. Sklep, Usługi, 
Biuro, Klub, Siedziba, Gastronomia, Mieszkanie. 
Tel.697 958 706.

• Sprzedam piec żeliwny – ciężki. Tel 792 749 289.
• Podejmę pracę jako stróż, pomocnik, opiekun. Tel. 

504 521 977. 
• Garaż do wynajęcia. Tel. 537 051 653. 
• Łóżeczko dziecięce IKEA – 50 zł. Tel. 603 660 860. 
• Oryginalne dywaniki welurowe do passata B – 50 zł. 

Tel. 603 660 860. 
• Sprzedam dwie pralki wirnikowe z okresu PRL, 

kredens pokojowy z roku 1960. Tel. 729 277 844. 
• Potrzebuję glazurnika do połączenia płytek 

w domu jednorodzinnym. Tel. 42 276 86 06. 
• Oddam gruz budowlany za darmo 

w Aleksandrowie. Tel. 505 113 235. 
• Posiadam 20 m kw. mieszkania komunalnego, które 

znajduje się na parterze z centralnym ogrzewaniem. 
Składa się z pokoju z aneksem kuchennym i dużą 
łazienką. Zamienię na dwupokojowe mieszkanie. Tel. 
794 910 977. 

• Oferta RAS ART GALLERY:
- Rzeźby, obrazy, grafi ki, ilustracje, Kursy rysunku, 
malarstwa, ceramiki, Portrety na zamówienie, 
Renowacja dzieł sztuki, Oprawa obrazów. 
Aleksandrów Łódzki ul. Pileckiego 22. Tel. 503 675 
381. Mail: rasobczak.art.gallery@gmail.com. 

• Poszukiwany pracownik – pomoc stajennego – do 
stajni Adrianna w Adamowie Starym. Tel. 502 134 335.

• Szukam budki dla kota, może być używana. Tel. 882 
035 000.

• Podejmę pracę jako stróż. Tel. 518 743 129. 

• Sprzedam opony zimowe rozmiar 185/60/15, 4 szt. 
Tel. 663 357 513. 

• Profesjonalny Serwis Telefonów, największy 
wybór akcesoriów GSM. Pasaż sklepu Intermarche 
przy ul. Senatorskiej 4. Tel. 737 336 373. 

• Największy wybór telefonów klasycznych 
w promocyjnych cenach! Senatorska 4 - pasaż 
sklepu Intermarche. Tel. 737 336 373. 

• Profesjonalne pranie tapicerek samochodowych 
i meblowych wykładzin i dywanów. Tel. 888 885 257. 

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

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

• Mam doświadczenie w malowaniu mieszkań. 
Wykonam pracę dokładnie, niedrogo. 
Kontakt: 575 651 451 Krzysztof. 

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

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

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

• Likwidacja całkowita mieszkań, domów, strychów, 
komórek. Wywiozę wszystkie zbędne graty. Tylko 
zadzwoń! Tel. 500 551 929. 

• Kupię pamiątki z PRL-u, zabawki, antyki, starocie 
i inne. Tel.519 691 609. 
Bezpłatnie publikujemy OGŁOSZENIA DROBNE — 

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

Informacja
o przyznanych przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego stypen-

diach dla uczniów i zawodników szczególnie uzdolnionych i posiadają-
cych wybitne osiągnięcia w zakresie nauki i kultury oraz sportu w roku 
szkolnym 2020/2021.

Na podstawie Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania 
i cofania stypendiów, przyznawania nagród i wyróżnień, dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych i posiadających wybitne osiągnięcia w zakre-
sie nauki i kultury stanowiącego załącznik nr XXX/295/08 Rady Miej-
skiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 4 grudnia 2008 roku oraz uchwały 
nr XLVII/467/2013 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 26 
września 2013 r – przyznano stypendia dla 21 uczniów szkoły podstawo-
wej z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki i wychowanków Młodzieżowe-
go Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim na okres 12 m-cy w kwocie 
3 750 zł/miesięcznie.

Zgodnie z Regulaminem określającym szczegółowe zasady, tryb przy-
znawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sporto-
wych oraz nagród sportowych i wyróżnień 

dla zawodników i trenerów, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 
XLIX/456/17 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 grud-
nia 2017 r. – przyznano stypendia 32 zawodnikom klubów sportowych 
w zakresie gier zespołowych na okres roku o łącznej wartości 22 100 zł/
miesięcznie.

 1 

GG.6845.10.2021.MN 

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego 

Działając na podstawie art. 35 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1990, ze zm.), art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1372, ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XVI/190/08 
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie wydzierżawiania 
nieruchomości. 

ogłasza 
 

 wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rok 2022/2023/2024. 
 

Lp. Położenie  
nieruchomości 

Nr działki 
/powierzchnia 

 
Przeznaczenie w 

pzp/cel dzierżawy Nr KW 

Wysokość opłaty 
(czynsz 

dzierżawny)/termin 
płatności 

1. Warszawska 31A 
Aleksandrów Łódzki 

101/1 -521m² 
w tym pod 

dzierżawę 74m² 

E3MN1* 

dojścia/dojazdy 
LD1G 

/00037245/5 

44,40zł netto+ aktualnie 
obowiązująca stawka 

VAT 23%-rocznie płatna 
do 31 marca każdego 

roku. 

2. 
Aleksandrów Łódzki, 

ul. Piaskowa 69, 
 

208-2918 m² 
w tym pod 

dzierżawę 120 m² 
 

B35MN2* 

dojścia/dojazdy 
LD1G 

/00070219/7 

72,60zł netto+ aktualnie 
obowiązująca stawka 

VAT 23%-rocznie, płatne 
do 31 marca każdego 

roku. 

3. Karolew, gm. 
Aleksandrów Łódzki 

45/1, 
0,2219ha 

F13PE3* 

cele rolne 
LD1G 

/00107140/1 
200,00 zł rocznie, płatne 

do 30 marca każdego roku 

4. Aleksandrów Łódzki, 
obręb A-2 

144/8, 
689m² w tym pod 
dzierżawę 457 m² 

1RW4* 
cele rekreacyjne 

LD1G 
/00039165/4 

457,00 zł netto + aktualnie 
obowiązująca stawka 

VAT 23%- rocznie, płatne 
do dnia 30 marca każdego 

roku 

5. Aleksandrów Łódzki, 
obręb A-2 

144/8, 
689m² w tym pod 
dzierżawę 232 m² 

1RW5* 

dojścia/dojazdy 
LD1G 

/00039165/4 

139,20 zł netto + aktualnie 
obowiązująca stawka 

VAT 23%-rocznie, płatne 
do dnia 30marca każdego 

roku 

 

1*2*E3MN, B53MN, dla których plan ustala adaptację, modernizację, rozbudowę oraz wymianę istniejącej 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gospodarczej oraz realizację nowej zabudowy jednorodzinnej, 
3*F13PE, plan ustala tereny eksploatacji kruszyw naturalnych, przeznaczenie uzupełniające lokalizację obiektów 
kubaturowych, placu postojowego dla urządzeń wydobywczych i pojazdów oraz urządzeń pomocniczych bezpośrednio 
związanych z wydobyciem powierzchniowym, 
4*5*1RW, dla których plan ustala rów melioracyjny odprowadzający wody opadowe i roztopowe. 
1. Nieruchomości będą oddane w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców, w drodze bezprzetargowej 

zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  
2. Okres publikacji wykazu biegnie od dnia 26 listopada 2021r. do dnia 18 grudnia 2021r.  
3. Powyższy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim, 

na nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy a ponadto  informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się 
do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w 
Aleksandrowie Łódzkim, na BIP-ie Urzędu i na stronie internetowej www.aleksandrow-lodzki.pl  

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w 
Aleksandrowie Łódzkim, pok.112, tel. 042 270 03 54. 
 
Aleksandrów Łódzki dnia 26 listopada 2021r. 
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BURMISTRZ ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Lp. Położenie
nieruchomości KW Nr działki Powierzchnia działki

Cena 
nieruchomości 

brutto
Wadium

1. Stare Krasnodęby, gm. 
Aleksandrów Łódzki 

LD1G
/00108770/3

19/3
19/6 (droga)

0,1516ha
+ udział 1/6 cz. w 

drodze o pow. 0,0585ha
129.100,00zł 25.800,00zł

2. Stare Krasnodęby, gm. 
Aleksandrów Łódzki

LD1G
/00108770/3

19/4
19/6 (droga)

0,1516ha
+ udział 1/6 cz. w 

drodze o pow. 0,0585ha
129.100,00zł 25.800,00zł

3. Stare Krasnodęby, gm. 
Aleksandrów Łódzki

LD1G
/00108770/3

19/5
19/6 (droga)

0,1487ha
+ udział 1/6 cz. w 

drodze o pow. 0,0585ha
126.800,00zł 25.300,00zł

4. Stare Krasnodęby, gm. 
Aleksandrów Łódzki

LD1G
/00108770/3

19/7
19/6 (droga)

0,1486ha
+ udział 1/6 cz. w 

drodze o pow. 0,0585ha
126.700,00zł 25.300,00zł

5. Stare Krasnodęby, gm. 
Aleksandrów Łódzki

LD1G
/00108770/3

19/8
19/6 (droga)

0,1486ha
+ udział 1/6 cz. w 

drodze o pow. 0,0585ha
126.700,00zł 25.300,00zł

6. Stare Krasnodęby, gm. 
Aleksandrów Łódzki

LD1G
/00108770/3

19/9
19/6 (droga)

0,1486ha
+ udział 1/6 cz. w 

drodze o pow. 0,0585ha
126.700,00zł 25.300,00zł

1. Działki niezabudowane, położone w miejscowości Stare Krasnodęby, gmina Aleksandrów Łódzki, przeznaczone pod zabudowę, 
posiadają kształt zbliżony do prostokąta. Działka numer 19/6- to działka wydzielona pod drogę wewnętrzną ( nieurządzona), służącą do 
skomunikowania działek budowlanych z drogą publiczną. Przyległa do działek droga publiczna posiada nawierzchnię asfaltową i jest 
uzbrojona w energię elektryczną i wodociąg. Pomiędzy drogą, a działkami znajduje się rów. Wzdłuż drogi przy granicy działek 
napowietrzna linia elektroenergetyczna z słupami żelbetowymi. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa oraz tereny 
niezabudowane użytkowane rolniczo. 

2. Zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego , obręb Stare Krasnodęby: działki nr ewid. 19/3-19/9, znajdują się na 
terenie oznaczonym symbolem B5MN/MR-tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej. Szczegółowe warunki 
zabudowy i zagospodarowania terenu określa pełny wypis i wyrys z obowiązującego dla tego obszaru miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowe warunki zabudowy i zagospodarowania terenu określa pełny wypis i wyrys z 
obowiązującego dla tego obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Powyższe nieruchomości są wolne od wszelkich zobowiązań i obciążeń.
4. Przetarg odbędzie się 25 stycznia 2022r. o godzinie 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 (oddzielnie na każdą działkę) w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Tadeusza Kościuszki 2 (budynek B, I piętro- sala ślubów). 
5. Poprzedni przetarg ustalono 07.09.2021r., 09.11.2021r.
6. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką lub przelewem do dnia 19 stycznia 2022r.

w kasie tut .Urzędu lub na konto Urzędu nr 37878000070000023110000009.W przypadku wpłaty przelewem, wadium musi wpłynąć na 
konto tut. Urzędu najpóźniej do dnia 19 stycznia 2022 roku. 

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

8. Wylicytowana cena zawiera aktualnie obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%.
9. W umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości oraz w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości zbywanej zostanie 

zastrzeżone na rzecz Gminy Aleksandrów Łódzki:
• prawo jej odkupu (art. 593 K.c) na okres 5lat, licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży, 
• umowne prawo pierwokupu (art. 596 K.c.).

10 Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić zaoferowaną cenę, pomniejszoną o wpłacone wadium najpóźniej w terminie do dnia
01 lutego 2022r. w kasie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim lub na konto tut. Urzędu w Banku Spółdzielczym w 
Aleksandrowie Łódzkim Nr konta 64878000070000023110000008.

11 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
• w przypadku osób fizycznych dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oferenta, a w przypadku 

reprezentowania innej osoby również pełnomocnictwo notarialne lub potwierdzone przez notariusza,
• w przypadku osób prawnych-aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące), pełnomocnictwa 

oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.
12.Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca może nastąpić na zasadach określonych ustawą z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu 

nieruchomości przez cudzoziemców. 

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

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

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

Aleksandrów Łódzki, dnia 26 listopada 2021 roku.
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Historie, które 
przydarzyły się 
pasjonatowi sportu 
z małego miasteczka

Michał Kiński

sport

Smutno jest, kiedy najlepszy piłkarz świata nie wygrywa 
plebiscytu „France Football”. Światowe media krytykują 
wybór Leo Messiego. Argentyńczyk po raz siódmy w historii 
zdobył to trofeum. Można polemizować nad osiągnięciami 
obu sportowców, ale pewne jest jedno, że Lewandowski jest 
jeszcze lepszy niż rok temu. To był wybór piłkarza, który na 
boisku prezentuje się lepiej niż bardzo dobrze. W 2021 roku 
RL9 zdobył 64 bramki. Napiszę jeszcze raz – 64 gole. Ile? Tak 
64. Został mistrzem i królem strzelców Bundesligi, sięgnął po 
Klubowe MŚ oraz Superpuchar Niemiec. Pobił rekord słynnego 
Gerda Mullera zdobywając w Bundeslidze 41 goli. To piłkarz 
niezwykle odporny psychicznie. Media i otoczenie wywierają 
presję. Wyobraźcie sobie teraz siebie na miejscu Roberta. To 
jest Wasz sen. Jesteś blisko rekordu Niemca w liczbie strzelo-
nych goli w Bundeslidze (40). Brakuje niewiele. Media drążą 
temat, eksperci wyrażają swoje opinie, niektóre pozytywne, 
inne negatywne. Po drodze masz kontuzję, która wyklucza 
z gry na co najmniej trzy tygodnie. Następnie wracasz na koń-
cówkę sezonu. Udaje się zrównać z Gerdem Mullerem liczbą 
40 goli w lidze. To już wielkie osiągnięcie! Wszyscy o tym mó-
wią. Przychodzi ostatni mecz sezonu z Augsburgiem. Strzelisz – 
zmienisz ponownie historię, nie strzelisz, będziesz ze słynnym 
Niemcem dzielić rekord. Zbliża się już ostatnia minuta meczu, 
Twój zespół prowadzi 4:2, a Ty nadal bez gola i wygląda na to, 
że nic się nie wydarzy. Jest doliczony czas gry, piłka trafi a do 
Ciebie, dostajesz prezent od Boga, uderzasz na bramkę, piłkę 
widzisz w siatce. Masz 41 gola i nagle ktoś Cię obudził, Twój 
piękny sen się zakończył. Dla Roberta to była rzeczywistość. 
Dokonał niemożliwego. Ta historia Roberta była naprawdę 
piękna i dla wielu nieosiągalna!

Oczywiście, że Leo Messi jest piłkarzem kompletnym, ale 
w tym roku sięgnął po Puchar Króla i spełnił swoje marzenie 
– czyli z Argentyną wygrał Copa America. W liczbach jednak 
przegrywa z Lewandowskim. Piękne jest jednak to, że obaj 
piłkarze podczas gali „France Football” pokazali wielką klasę. 
Często jest tak, że nie tylko sportowcy, ale i ludzie będący na 
szczycie, mają więcej klasy niż ludzie z aspiracjami na to, aby 
ten szczyt osiągnąć… 

Robert podziękował w mediach społecznościowych: „Chciał-
bym pogratulować Lionelowi Messiemu Złotej Piłki. Chcę po-
dziękować każdemu dziennikarzowi, który na mnie głosował 
i uwierzył, że moje osiągnięcia są ważne w 2021. Wygrałem 
nagrodę Striker Of The Year i żaden gracz nie może zdobyć na-
grody indywidualnej bez najsilniejszego zespołu i wiernych ki-
biców. Chcę podziękować Bayernowi Monachium za realizację 
moich marzeń. Dziękuję kolegom z reprezentacji Polski i Bay-
ernu Monachium. Dziękuję również moim fanom za wspieranie 
mnie każdego dnia, to wiele dla mnie znaczy. I najważniejsze 
ogromne podziękowania dla mojej rodziny. Dziękuję Ci Mamo, 
dziękuję Ci Aniu - jesteś miłością mojego życia i moją najlep-
szą przyjaciółką, dziękuję mojej siostrze Milenie oraz moim 
przyjaciołom za wsparcie, jesteście fundamentem moich osią-
gnięć”. Piękne prawda? 

Leo Messi odbierając nagrodę powiedział Robertowi: „ Ro-
bert, uważam, że zasłużyłeś na Złotą Piłkę w zeszłym roku 
i powinieneś ją otrzymać. We wszystkim przeszkodziła pande-
mia, jednak uważam, że powinieneś mieć tę nagrodę w swoim 
domu” – zaznaczył Argentyńczyk. W ubiegłym roku Lewandow-
ski zgarnął wiele cennych nagród, zabrakło tylko organizacji 
plebiscytu Złotej Piłki. Został odwołany. Leo Messi ma już sie-
dem takich nagród, Robert nie ma żadnej, choć na nią zasłużył. 
Leo jest Bogiem Futbolu, Lewandowskiemu bardzo zależało, 
by mieć choć jedną Złotą Piłkę. Wszyscy mogą się zgodzić, że 
powinien otrzymać ją w ubiegłym roku, być może w tym roku 
też. Jednak popatrzmy w przyszłość. Robert jest z roku na 
rok coraz lepszy, a więc jeszcze nie złożył broni…Zresztą, kto 
kiedyś pomyślał, że Polak będzie wśród najlepszych. 

Piłkarze Sokoła Aleksandrów 
pierwszą część rozgrywek za-
kończyli na 17. miejscu w ta-
beli, zajmując jednocześnie 
strefę spadkową III ligi gr. 1. 
Runda rewanżowa będzie jed-
ną z ważniejszych w historii 
klubu.

Sokół Aleksandrów ostatni 
mecz miał rozegrać w ubiegłą 
sobotę z Pelikanem Łowicz. 
Miała to być pierwsza kolejka 
rundy wiosennej, jednak ze 
względu na opady śniegu prze-
łożono ją na następny rok. Wy-
niki Sokoła w tym sezonie nie 
są dobre, aleksandrowianie 
odnieśli tylko dwie wygrane, 
osiem remisów i osiem porażek. 
Runda rewanżowa może być 
jedną z ważniejszych w ciągu 
ostatnich lat. 

— Chcemy utrzymać Sokół 
w lidze. Mieliśmy kilku kan-

dydatów na stanowisko trene-
ra pierwszej drużyny. Może-
my już ogłosić, że trenerem 
pierwszej drużyny będzie 
Radosław Koźlik, były trener 
m.in. Boruty Zgierz. Rozpo-
częły się również rozmowy 
z potencjalnymi zawodnikami 
— zaznacza Michał Bistuła, dy-
rektor sportowy klubu.

Michał Bistuła poprowadził 
drużynę w ostatnich czterech 
ligowych spotkaniach. Wcze-
śniej trenerem był Damian 
Gamus. Klub zdecydował, że 
w trakcie rundy jesiennej nie 
będzie szukał nowego szkole-
niowca. 

18 listopada wybrano nowy 
zarząd klubu. To było Wal-
ne Zebranie Sprawozdawczo-
-Wyborcze przebiegło bardzo 
sprawnie. Prezes Dariusz Szulc 
przedstawił sprawozdanie fi -

nansowe, które zostało zaak-
ceptowane przez członków 
klubu. Podjęto dwie uchwały. 
Pierwszą o powiększeniu za-
rządu do siedmiu osób, drugą 
związaną z wydłużeniem ka-
dencji z dwóch do trzech lat. 
Wybrano także nowy zarząd 
klubu.

Prezesem pozostanie Da-
riusz Szulc, nowym wicepre-
zesem został Grzegorz Krzyża-
nowski, skarbnikiem Krzysztof 
Szabela, sekretarzem Tomasz 
Czerepiński. W zarządzie zna-
leźli się również Radosław 
Olczyk, Leszek Janowski i Mi-
chał Bistuła.

Komisja Rewizyjna: An-
drzej Żygo, Jerzy Bierzyński 
i Grzegorz Wawrzyńczak. Sąd 
Koleżeński: Tomasz Bogdański, 
Przemysław Woźniczak i Arka-
diusz Sima. (Kiniu)

Spektakularne wyjazdowe 
zwycięstwo odniosły w sobotę 
siatkarki Libero VIP Biesiadowo 
Aleksandrów Łódzki. Aleksan-
drowianki pokonały w trzech 
setach zespół GKS Wieżyca 
2011 Stężyca w wyjazdowym 
meczu 10. kolejki rozgrywek 
I Ligi Siatkówki Kobiet. 

To jest pewnego rodzaju 
przełamanie, bo nie ukrywaj-
my, że dotąd drużynie nie szło 
najlepiej, jednak ten mecz po-
kazał drzemiący w niej poten-
cjał oraz wolę walki. 

W każdym z trzech setów 
podopieczne trenera Macieja 
Tietiańca pokazały wyższość 
w spotkaniu z wyżej notowa-
nymi rywalkami. Cierpliwa gra 
i walka o każdą piłkę, opłaciły 
się ekipie z Aleksandrowa, która 

w ten sposób przywiozła z Po-
morza jakże cenne 3 punkty. 4 
grudnia Libero zagra w hali SMS-
-LO przy Ul.Marii Skłodowskiej-
-Curie z BAS Białystok, a dzień 
później z San-Pajda Jarosław.

Skład: Wasiak (kapitan), Ko-
łodziejczyk, Smeja, Gajewska, 
Daleszczyk, Laszczyk, Wojt-
kiewicz, Ruśkiewicz, Lipińska, 
Gliwa, Mastalska, Sobczak. 

Trener: Maciej Tietianiec. 

Libero VIP zwycięża na wyjeździe

Sokół z nowym trenerem



STRONA 1540 i cztery, Nr 21 (640), 3 grudnia 2021 r.

sport

Klub UKS Basket Aleksan-
drów jest trzecią potęgą w pol-
skiej koszykówce młodzieżo-
wej. Tak wynika z rankingu 
przygotowanego przez PZKosz. 

— To jest prestiżowy ranking 
najstarszych grup młodzieżo-
wych z ujęciem dwóch sezonów. 
Jest bardzo wymagający i se-
lektywny. Ranking został stwo-
rzony na potrzeby Młodzieżo-
wego Pucharu Polski, w którym 
uczestniczą najlepsze drużyny 
w Polsce — informuje Andrzej 
Maciejewski, dyrektor sportowy 
UKS Basket Aleksandrów.

Jeszcze w 2003 roku klub li-
czył 13 zawodniczek, które roz-
poczęły swoją przygodę z ko-
szykówką podczas zajęć SKS. 

— Z każdym rokiem rozwoju 
aleksandrowskiej młodzieży 
staraliśmy się stworzyć tzw. pi-
ramidę szkoleniową, poprzez 
nabory (Projekt Rąbień, Teo-
fi lów itd.), nasz klub rozrastał 
się, by w każdym nowym se-
zonie móc dać szansę uzdol-
nionym sportowo dzieciakom 
z Aleksandrowa — dodaje An-
drzej Maciejewski.

Dziś można się pochwalić 
stworzoną przez zarząd UKS-
-u przy wsparciu władz miasta 
i powiatu zgierskiego strukturą, 
która liczy ponad 200 koszyka-
rek na wszystkich możliwych 
poziomach szkolenia dzieci 
i młodzieży. Jak to wygląda?

1. I i II klasa SP 1 - trener/
opiekun Natalia Rosińska 

2. III klasa SP 1 - trener/
opiekun Edyta Chlebicz

3. IV klasa - trener/opiekun 
Kacper Nowowiejski (skrzatki 

U-11 oraz żaczki U-12)
4. V i VI klasa - trener/opie-

kun Michał Zalewski (młodzicz-
ki U-13)

5. VII i VIII klasa - trener/
opiekun Dariusz Raczyński, 
który również pełni funkcję 
koordynatora pionu młodzie-
żowego U-11/U-12/U-13 oraz 
U-15 (kadetki U-15)

6. I i II klasa SMS-LO Aleksan-
drów Łódzki - trener/opiekun 
Marcin Grocki (juniorki młod-
sze U-17)  

7. II i III klasa SMS-LO Alek-
sandrów Łódzki - trener/opie-

kun Adam Rajkowski (juniorki 
starsze U-19). 

Klub w ciągu swojej historii 
zdobył Mistrzostwo Szkół Gim-
nazjalnych, trzykrotne Mistrzo-
stwo Szkół Ponadgimnazjalnych, 
3 wicemistrzostwa i trzy brązo-
we medale w Licealiadzie (Mi-
strzostwa Szkół Ponagimnazjal-
nych/Ponadpodstawowych). 

— Wskoczyliśmy do elity pol-
skiej koszykówki młodzieżowej, 
gdzie jesteśmy w fi nałach mi-
strzostw Polski nieprzerwanie 
od dziesięciu lat — mówi An-
drzej Maciejewski. 

Największym sukcesem 
w młodzieżowym sporcie ze-
społowym było wicemistrzo-
stwo Polski juniorek starszych 
U 22 w sezonie 2018/2019.

— Dwa sezony temu prze-
szliśmy do historii aleksan-
drowskiej koszykówki żeńskiej 
wprowadzając trzy drużyny do 
ścisłych fi nałów mistrzostw Pol-

ski U-22/U-18/U-16! Rok temu 
zdobyliśmy IV miejsca w fi nale 
MP U-19 oraz U-17 — dodaje 
dyrektor sportowy klubu.

Poprzez szkolenie w Szko-
le Podstawowej nr 1 im. Jana 
Pawła II (Program SMOK, udział 
w mistrzostwach woj. łódzkie-
go na poziomie skrzatek U-11, 
żaczek U-12, młodziczek U-13 
oraz kadetek U-15) wyselek-
cjonowane Basketki trafi ają do 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego 
- Liceum Ogólnokształcącego 
im. Mikołaja Kopernika w Alek-
sandrowie Łódzkim. Klasy 
I oraz II o profi lu koszykarskim 
reprezentujące powiat zgierski 
i miasto w rozgrywkach junio-
rek młodszych U-17, ogrywane 
są poprzez udział w rozgryw-
kach seniorskich II Ligi Kobiet. 
Najstarsza grupa młodzieżowa 
naszego klubu, juniorki star-
sze U-19 mają szansę budo-
wania swojej pewności siebie 
w przedsionku ekstraklasowym 
w I Lidze Kobiet.

— Rok po roku budowaliśmy 
wspólnie rodzinę UKS Basket 
SMS Aleksandrów Łódzki, która 
w najnowszym rankingu klu-
bowym na sezon 2021/2022 
wreszcie przebiła się na po-
dium. Jesteśmy trzecim klu-
bem w Polsce. Jest pięknie, dla 
takich chwil żyjemy — zakoń-
czył Andrzej Maciejewski, dy-
rektor sportowy klubu. (Kiniu)

Basket potęgą jest i basta! 




