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opinie

Proście o zdrowie, bo na rozum 
za późno

Pod koniec grudnia ubiegłego roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełdowie po-
zyskała nowy pług do odśnieżania. Pług został zakupiony z środków Urzędu Gminy w Aleksan-
drowie Łódzkim. Zima nie odpuszcza, więc pewnie wkrótce zobaczymy go w akcji.

O tym, że mamy do czynienia z wyjąt-
kowymi..., wiedziałem od dawna. Jednak 
to co w ostatnich dniach dzieje się wokół 
słynnego systemu do zwalczania przestęp-
ców i terrorystów Pegasus zadziwiło nawet 
mnie. Nie sądziłem, że PiS-owska władza 
jest aż tak bezdennie głupia, a do tego pew-
na bezkarności i jednocześnie leżąca na mo-
ralnym dnie.

Głupia, bo oni naprawdę myśleli, że gme-
ranie Pegasusem w telefonach opozycji ni-
gdy nie wyjdzie na jaw. Co do Prezesa, to 
się nie dziwię. On zatrzymał się na etapie 
Nokii 2110. Ale Kamiński i Wąsik? Nie przy-
puszczali ci dwaj chłopcy w krótkich maj-
teczkach, że ich włamania do cudzych e-ma-
ili, SMS-ów, zdjęć czy na fejsbukowe konta 
kiedykolwiek wypłyną? Oni naprawdę są 
na poziomie uczniów podstawówki. Myśle-
li, że to jak w szkolnej ubikacji — zajarają 
szluga, a dymu żaden belfer nie wyczuje, no 
bo jak skoro będą zamknięci w kabinie ra-
zem z sedesem. Dno! Tacy mędrcy rządzą 
naszymi służbami specjalnymi!

Przeraża nie tylko ich indolencja i brak 
ostrożności czy choćby cienia obaw przed 
konsekwencjami swoich nielegalnych, ba, 
przestępczych działań. Równie porażająca 
jest reakcja tego PiS-owskiego stada na to, 
kiedy Citizen Lab wykryło włamania do te-
lefonów Brejzy, Giertycha i sędzi Wrzosek. 
Zamiast jak mężczyźni stawić czoła proble-
mowi i wziąć na klatę tłumaczenia, uda-
wali że nie wiedzą o co chodzi, że Pegasusa 
w Polsce nie ma, że nie wiedzą co to jest, 
albo że to konsola znaleziona na strychu. 
Oto cały PiS w trudnej sytuacji — łeb w pia-
sek i rżnąć głupa. I czekać na przekaz dnia.

Jednak najohydniejsze jest moralne ba-
gno, jakie panuje w formacji rządzącej nami 
od 6 lat. Coraz więcej przecieków wskazu-
je na to, że oni tym Pegasusem podsłuchi-
wali nie tylko opozycję, ale także samych 
siebie! Pojawiają się nazwiska np. Adama 
Hofmana, byłego złotoustego rzecznika PiS 
i wielkiego ich zwolennika tudzież obroń-
cy. Teraz mu odpłacili pięknym za nadob-
ne — traktując jak przestępcę i inwigilując, 
oczywiście bez żadnego trybu, systemem do 
zwalczania terrorystów.

Czegóż innego można by spodziewać się 
po tych ludziach. To miernoty, cynicy i ka-
rierowicze bez żadnych moralnych zasad. 
Jedno mnie cieszy. To, że im bliżej końca 
PiS-u, tym więcej takich historyjek ujrzy 
światło dzienne. Będzie więc kupa śmie-
chu, niestety — przez łzy nad tym, co zrobili 
z Polską.

Apis

Polskiej gospodarki i biz-
nesu nie wykończyła pande-
mia, ale Polski Ład zabije ją 
na pewno. Takie przekonanie 
panuje w większości firm, 
zakładów, sklepów i punk-
tów usługowych. Przedsię-
biorcy liczą nowe obciążenia 
wprowadzone przez Polski 
Ład, do tego dodają inflację, 
nieodliczalną składkę zdro-
wotną i wzrost cen energii. 
Wychodzi im, że w tym roku 
najlepiej będzie zamknąć fir-
mę i iść na zasiłek. Albo prze-
nieść działalność do normal-
nego kraju.

Nikt tak naprawdę nie wie, 
czy to co nam PiS-owski rząd 
zafundował to przypadek 
i wynik braku w tej partii lu-
dzi o odpowiednim stopniu 
wiedzy i wykształcenia czy 
to celowa robota. Bo gdyby 
uderzyli tylko w biznes i go-
spodarkę, to można by to ła-
two wyjaśnić — są rosyjskimi 
kukłami, których celem jest 
osłabienie Polski i wyrwa-
nie jej z Unii Europejskiej 
oraz NATO. Ale oni również 
podpiłowują gałąź na której 
siedzą — okradli z pieniędzy 
emerytów, matki wychowu-
jące samotnie dzieci, pra-
cowników na dwóch etatach, 
rolników, nauczycieli, a na-

wet... policjantów! Któż teraz 
będzie bronił PiS-owskich 
tyłków, gdy lud wreszcie się 
zorientuje z kim ma do czy-
nienia i ruszy na Warszawę 
po odebrane sobie pieniądze?

Polski Ład jest ostatnio od-
mieniany przez miliony Po-
laków i przez wszystkie przy-
padki. Jak bronić się przed 
złodziejskim państwem, jak 
ratować swoją pensję przed 
jej drapieżnym opodatko-
waniem, jak uratować firmę 
przed fiskusem, który pożera 
wszystko — pytają Polacy od 
morza do Tatr. Mój kolega za-
gadnął w pracy kadrową, czy 
powinien wypełnić PIT-2, żeby 
mu nie zmniejszyli wypłaty. 
Kadrowa odparła, że nie wie, 
a nawet jakby wiedziała, to nie 
odważy się nikomu doradzać, 
bo przepisy zmieniają się każ-
dego dnia jak w kalejdoskopie. 
Piekarze pytają jak piec lu-
dziom chleb, gdy gaz podrożał 
o 500 procent, prąd o połowę, 
a mąka dwukrotnie. Przecież 
jeśli skalkulują bochenek na 
10 złotych, to mało kto go kupi. 
W Polsce zapanuje głód jak na 
Ukrainie w latach 30. Ale nikt 
ich nie słucha, bo rząd zajęty 
jest słupkami sondażowymi, 
a nie realnymi problemami 
Polaków.

Pomstowanie, narzekanie 
a czasem także rozpacz sły-
chać jak kraj długi i szeroki. 
Nie brakuje obaw o przy-
szłość swoją i swoich dzieci. 
Czy przetrwamy piątą falę 
pandemii i zderzenie naszej 
zaniedbanej, niedofinanso-
wanej i źle zarządzanej służ-
by zdrowia z omikronem? 
Czy będzie czym zapłacić za 
gaz i ogrzewanie domu? Czy 
raty kredytów nie wzrosną 
tak bardzo, że komornicy za-
czną wyrzucać ludzi z kupio-
nych na raty mieszkań? Po-
lacy naprawdę mają po raz 
pierwszy od dawna powody 
do zmartwień. To już nie ja-
kiś tam Trybunał Konstytu-
cyjny czy zesłanie sędziego 
do Pikutkowa Dolnego, ale 
realne zagrożenie bytu. PiS 
wprowadził nam taki Ład, 
że może on skończyć się dla 
wielu z nas życiowym dra-
matem. A do wyborów jesz-
cze prawie dwa lata. Chyba, 
że spełnią się wizje jasnowi-
dza Jackowskiego i PiS odda 
władze już w tym roku. Oby 
stało się jak najprędzej, cze-
go sobie i wszystkim Czytel-
nikom życzę w tym Nowym 
Roku. Niech znów zapanuje 
normalność...

kec

Polski Ład czy Polski Płacz?

Nowy pług odśnieża Bełdów i okolice
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— Zdecydowałem się rozpo-
cząć tour po mniejszych miastach 
w Polsce, tam gdzie ludzie najdo-
tkliwiej mogą odczuwać zmiany 
wynikające z drożyzny i Polskiego 
Ładu. Pomyślałem sobie, że Alek-
sandrów jest do tego dobrym miej-
scem — stwierdził Donald Tusk.  

Donald Tusk właśnie w Aleksan-
drowie zapowiedział wniesienie 
projektu ustawy, aby „gasić pożar.”

— Będziemy próbowali ustawo-
wo zmusić władze, żeby poprzez 
Urząd Regulacji Energetyki usta-
nowić limit cen energii — 300 zł za 
megawatogodzinę. To na jakiś czas 
powinno przynieść ulgę przedsię-
biorcom. W naszej ustawie jest też 
zapis, który obliguje rząd, aby ta 
ochrona przed skokiem cen gazu 
dotyczyła wszystkich firm, a nie 
tylko instytucji pożytku publiczne-
go. Oczywiście, jeśli ta ustawa wej-

dzie w życie — zastrzegł, mając na 
uwadze, że ugrupowania opozycyj-
ne nie mają w Sejmie większości 
niezbędnej do uchwalenia wspo-
mnianej ustawy.

— Nie wszyscy zdają sobie spra-
wę, że ta wybuchowa mieszanka 
inflacji, pandemii i radykalnej 
podwyżki cen uderza w to, co jest 
motorem rozwoju Polski: przed-
siębiorcy, ludzie ciężko pracujący, 
samorządy — kontynuował Do-
nald Tusk.

Przykład — gmina Aleksandrów 
Łódzki, gdzie za energię dla lokal-
nych instytucji, takich jak szkoły, 
w ramach Łódzkiej Grupy Zakupo-
wej (gdzie można wynegocjować 
niższe ceny energii), samorząd 
będzie musiał zapłacić 8 mln zł za-
miast 4,5 mln zł. 

— Poradzimy sobie, ale kosz-
tem inwestycji — stwierdził Jacek 

Lipiński burmistrz Aleksandrowa 
Łódzkiego. 

Wieczorem Donald Tusk spo-
tkał się w budynku pasywnym 
ze strażakami OSP z naszej gmi-
ny, którzy opowiedzieli o swojej 
codziennej pracy, problemach 
i sukcesach. Wizytę w Aleksan-
drowie Łódzkim przewodniczący 
Platformy Obywatelskiej zakoń-
czył o 19.30 udziałem w progra-
mie TVN „Fakty po faktach”. Pro-

gram był realizowany na żywo ze 
strażnicy aleksandrowskiej OSP, 
Donald Tusk miał więc okazję 
zwiedzić ją wcześniej, obejrzeć 
izbę pamięci oraz porozmawiać 
ze strażakami, którzy na co dzień 
walczą na pierwszej linii z różny-
mi zagrożeniami. 

Była to druga wizyta Donalda 
Tuska w naszym mieście. Poprzed-
nia miała miejsce 16 lat temu.

S. Sobczak

Donald Tusk w Aleksandrowie Łódzkim

Wtorek 18 stycznia to był bardzo długi i bogaty w wydarzenia dzień dla lidera Platformy 
Obywatelskiej. 

Wtorek 18 stycznia to był bardzo długi i bogaty w wydarzenia 
dzień dla lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. 
Już bardzo wcześnie rano odwiedził piekarnię w Kościanie, 
gdzie miał okazję przekonać się, jak bardzo wzrosły ceny mąki 
i energii potrzebnych do wytworzenia tego najpotrzebniejszego 
artykułu spożywczego. Potem ruszył w podróż po Wielkopolsce, 
by zapoznać się z problemami drobnych przedsiębiorców 
i zwykłych obywateli, borykających się z drożyzną i chaosem 
związanym z wprowadzeniem „Polskiego Ładu”. Dzień zakończył 
w Aleksandrowie Łódzkim.

Donald Tusk w Aleksandrowie Łódzkim był po raz pierwszy 
przed 16 laty. Niedługo potem został premierem, a Jacek Li-
piński — burmistrzem.  
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— W 1977 roku rozpoczął 
się remont nieistniejących 
już dziś oficyn przy placu 
Kościuszki 4/5 na potrzeby 
Obrony Cywilnej — wspo-
mina znalazca Witold Sto-
biecki, długoletni pracow-
nik tej formacji, dzisiaj na 
emeryturze. — Wykonawca 
znalazł go podczas rozbiór-

ki dachu. Był przywiąza-
ny do krokwi i owinięty 
szczelnie płótnem.

Mimo dobrej konser-
wacji, po ponad 50 latach 
sztandar nadawał się tylko 
do renowacji, więc pan Wi-
told położył znalezisko na 
półce w magazynie OC i… 
zapomniał. Przypomniał 

sobie o nim 10 lat temu 
i podczas uroczystych ob-
chodów 40-lecia swojej 
pracy przekazał go na ręce 
burmistrza.

— Miał zostać odrestau-
rowany i zawisnąć w no-
wym budynku urzędu, 
o którym już wtedy się mó-
wiło — wspomina pan Wi-
told. — Zrobiliśmy nawet 
kosztorys renowacji sztan-
daru i znaleźliśmy zakład, 
który się tego podjął. Było 
jednak dużo czasu, bo bu-
dynku pasywnego jeszcze 
nie było i sprawa odnowie-
nia sztandaru odeszła na 
dalszy plan. Aż do teraz… 

Na początku tego roku 
sztandar pojechał do Czę-
stochowy, by przejść grun-
towną odnowę. Wygląda 
dzisiaj jak nowy. Wystawio-

ny będzie w specjalnej ga-
blocie, która zawiśnie w sali 
obrad budynku pasywnego. 
Może ktoś dopisze wtedy 
jego historię. (kbs)

Sztandar Zgromadzenia Majstrów Rzeźnickich
Znaleziono go podczas rozbiórki dachu

Na renowację czekał 45 lat. W tym roku wreszcie 
się udało. Sztandar z 1901 roku odnaleziony 
podczas remontu zabytkowego budynku ratusza 
w Aleksandrowie dostał właśnie nowe życie. Należał 
do Zgromadzenia Majstrów Rzeźnickich, o którym 
niewiele dzisiaj wiadomo. Sztandar znalazł jeden 
z pracowników urzędu 45 lat temu.

Jedni rachunki już dostali, inni z niepoko-
jem czekają. Wiadomo, że można złożyć wnio-
sek o rekompensatę w ramach tarczy antyinfla-
cyjnej. Nie wiadomo tylko, na ile przewidziane 
środki wystarczą. Zapewne to kropla w morzu 
potrzeb... 

W gospodarstwie jednoosobowym mie-
sięczny przychód nie może przekraczać 
2100 zł. Tam, gdzie mieszkańców jest więcej 
— 1500 zł miesięcznie na osobę. W uprosz-
czeniu — samotny emeryt otrzyma wsparcie 
w kwocie 400 zł na rok. W gospodarstwie 
wieloosobowym „wsparcie” nie przekroczy 
tysiąca złotych. 

— Takie 400 zł podzielone przez 12 miesięcy 
daje kwotę 33 zł na miesiąc. Biorąc pod uwa-
gę, że kosztem dodatku osłonowego zniesio-
no dodatek energetyczny w kwocie 12 zł przy 
jednoosobowym gospodarstwie, wychodzi, że 
zyskamy jakieś 21 złotych miesięcznie. Czy ta 
kwota faktycznie zrekompensuje kilkusetzło-
tową podwyżkę cen prądu czy gazu? — pytanie 
retoryczne zadaje dyrektor OPS Sławomir Mi-
chalak. 

— Wielu mieszkańców jest w błędzie, stąd 
częste rozczarowania — mówi Aneta Jończyk, 
kierownik Działu Świadczeń Wychowawczych. 
To jednorazowa wypłata, a nie — co miesiąc, 
jak oczekiwali obywatele. Przysługuje tym, któ-
rzy mieszczą się w kryterium dochodowym — 
dodaje. 

Dobrobytu związanego z „Polskim Ładem” 
póki co nie widać ani w portfelach emerytów, 
ani podopiecznych ośrodka. To na nich prze-
cież miała pracować cała klasa średnia. (ak)

Jasiu urodził się w lipcu 
ubiegłego roku. Był pogod-
nym, dobrze rozwijającym 
się dzieckiem. Aż nadszedł 
ten dzień. 29 listopada 2021 
roku chłopczyk był bardziej 
niż zwykle marudny. Pierwsza 
diagnoza to jakiś wirus. Z go-
dziny na godzinę jednak stan 
Jasia pogarszał się. 

Trafił na OIOM i właśnie 
wtedy zaczęła się walka o ży-
cie. Diagnoza, którą postawili 
później lekarze, była szokiem 
nie tylko dla najbliższych: to 
był zawał serca. Zaraz pojawi-
ło się pytanie, jak u tak małego 
dziecka mogło dojść do zawa-
łu? Dziś już wiemy, że to na-
stępstwo choroby genetycznej. 

Jasiu cierpi na bardzo rzad-
ką i ciężką postać choroby. 
W komórkach jego ciała nie 
działają prawidłowo mitochon-
dria, które odpowiadają za do-
starczanie energii. Komórki 
Jasia nie mają siły pracować, 
najczęściej uszkodzony zostaje 
układ nerwowy i mięśniowy. 
Może występować również za-
nik nerwu wzrokowego. 

Jest to pierwszy przypa-
dek w Polsce, dlatego lekarze 
nie wiedzą jak leczyć chłopca. 
Cud, że żyje, nikt nie dawał 
mu szans… Ale dziecko uda-
ło się ustabilizować. Jednak 

mimo to leczony jest tylko 
objawowo, bo nie ma na 
tę chorobę lekarstwa.

Rodzicom Jasia 
świat zawalił się po raz 
drugi. Jednego syn-
ka Franka już stracili 
2,5 roku temu. Dziś 

już wiadomo, że dopadła go 
ta sama choroba genetyczna 
i dokładnie w tym samym wie-
ku, co Jasia. U Franka sekcja 
wykazała niewydolność krąże-
niowo- oddechową. Śmierć na-
stąpiła jeszcze na izbie przyjęć. 
Dziś można domniemywać, że 
przyczyna była taka sama. 

Tym razem rodzice będą wal-
czyć do końca. Szukają pomocy 
wszędzie — zarówno w Polsce, 
jak i zagranicą. Jednak koszty 

są ogromne. Na facebookowym 
profilu „Licytacje dla Jasia Wró-
blewskiego”, można wylicyto-
wać prawie wszystko. Do tego 

prowa-
dzo-

na jest zbiórka pieniędzy na 
stronie www.zrzutka.pl (Jasiu 
i walka o jego życie!). W akcję 
zaangażowało się kilkaset osób. 

Rodzice i rodzeństwo Jasia 
poddani zostali badaniom ge-
netycznym. W wyniki nie są 
jeszcze znane, podobnie jak data 
ewentualnej konsultacji z naj-
lepszymi lekarzami w klinikach 
na świecie, gdzie można będzie 
skonsultować chłopca. Póki co 
Jaś żyje, więc i jest nadzieja. (ak)

Jasiu i walka o jego życieKolejka po 33 złote
Temat społeczny numer jeden 
to podwyżki prądu, wody i gazu. 
W pierwszych dniach stycznia 
aleksandrowianie ruszyli złożyć wniosek 
po dodatek osłonowy. Dokumenty 
przyjmowane są w budynku Wrzosu przy 
Warszawskiej 10. 

Dwa i pół roku temu stracili jedno dziecko. Teraz młoda 
rodzina z Aleksandrowa od miesiąca walczy o życie kolejnego 
syna. Ratunku szukają na całym świecie. Polscy lekarze nie 
są w stanie pomóc. Zorganizowana zbiórka ma umożliwić 
opłacenie konsultacji i ewentualnego leczenia poza krajem. 
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Anomalie klimatyczne
Choć dwie pierwsze to plagi, które 

dotkają całego świata to i tu działa-
niom naszego rządu można by wiele 
zarzucić. W kwestii klimatu teoretycz-
nie działania jednego, nie za dużego 
państwa niewiele znaczą, ale działania 
rządu PiS często idą pod prąd świato-
wym trendom. Zamiast intensywnie 
przekształcać sferę energetyczną na 
proekologiczną i odchodzić od paliw 
kopalnych, nadal inwestował w rozwią-
zania oparte na węglu (np. elektrownia 
Ostrołęka, którą potem zburzono, by 
postawić elektrownię gazową). Fun-
dusze na przekształcenie gospodarki 
na niskoemisyjną przejedzono, a dziś 

winna jest Unia i Tusk, że ceny za emi-
sję CO2 ciągle rosną.

Choć na tej zwyżce państwo zarobiło 
już 11 mld zł, tylko połowę wydano na 
cele środowiskowe. Zwyżki cen emi-
sji stawiają jednak w trudnej sytuacji 
przedsiębiorstwa pogarszając ich kon-
kurencyjność. Na to nakładają się dzia-
łania Rosji, mające wymusić otwarcie 
Nord Stream 2, co w połączeniu z du-
żym popytem na gaz w Azji, wywindo-
wało ceny tego surowca bardzo wyso-
ko. Efekt to olbrzymie podwyżki cen 
prądu i gazu, które dotykają nie tylko 
zwykłych obywateli, ale przede wszyst-
kim przedsiębiorstwa, samorządy (ol-
brzymie kwoty na oświetlenie i ogrze-
wanie gminnych placówek) oraz różne 
instytucje, w tym opieki społecznej, 
DPS-y, schroniska i ośrodki kultury. 
Rząd próbuje coś łatać, ale co chwila 
wychodzi jakaś luka, która nie obejmu-
je ochroną ważnego z punktu widzenia 
interesu społecznego obszaru. Spra-
wy nie załatwi też jednorazowy doda-
tek osłonowy, bo skala podwyżek jest 
znaczna i będzie odczuwalna cały rok, 
a progi dochodowe ustalono na dość 
niskim poziomie. Dość powiedzieć, że 
za ten obszar ma odpowiadać wice-

premier Jacek Sasin, zaufany człowiek 
Kaczyńskiego, który jednak w opinii 
znacznej części Polaków jest synoni-
mem nieudolności.

Pandemia
Podobnie jest z walką z pandemią. 

Mamy kolejną falę zachorowań, tym-
czasem rządzący nie mogą się zdecy-
dować na radykalne kroki. I nie mó-
wię tu o zamykaniu kolejnych branż, 
lecz o podjęciu decyzji o obowiązku 
szczepień, czy daniu pracodawcom 
możliwości kontroli czy pracownik jest 
zaszczepiony. Wynika to z faktu, że 
znaczna część elektoratu PiS jest an-
tyszczepionkowa. A tymczasem mamy 
jeden z najniższych w Unii poziomów 
wyszczepień i jedną z najwyższych 
umieralności. Niedawno przekroczyli-
śmy 100 000 zgonów na COVID-19, ale 
fachowcy szacują, że rzeczywista liczba 
może być nawet dwukrotnie wyższa, 
jeśli uwzględni się osoby niezdiagno-
zowane i mające powikłania pocovido-
we. Do tego należałoby doliczyć osoby, 
które zmarły z innych przyczyn, bo 
nie było dla nich miejsca w szpitalach, 
gdyż te przekształcono na covidowe. To 
prawdziwa tragedia dla rodzin, ale i ca-
łego narodu. Warto sobie uświadomić, 
że w wieloletniej wojnie w Wietnamie 
amerykanie stracili 58 300 żołnierzy, 
a my mamy taki „Wietnam” w ciągu 
roku i nikt za to nie odpowiada.

Inflacja
Podobnie jak nieudolnie walczy się 

z pandemią, tak nieudolnie walczy się 
z inflacją. Jest ona obecnie najwyższa 
od 20 lat. Początkowo Prezes NBP 
Adam Glapiński zupełnie bagatelizo-
wał rosnącą inflację i twierdził, że nie 
trzeba podnosić stóp procentowych, 
bo ma ona źródła zewnętrzne we wzro-
ście cen surowców. Dla rządu większa 
inflacja nie musiała być zła, bo spra-
wiała, że więcej pieniędzy wpływało do 
budżetu na potrzeby różnych progra-
mów socjalnych, za które kupowano 
głosy wyborców. Te programy i fundu-
sze, z których wydatkowano olbrzymie 
kwoty poza budżetem, pobudzały po-
pyt i gospodarkę, ale były jednocześnie 
źródłem inflacji. Na rynku pojawił się 
pusty pieniądz, bo mniejsza podaż spo-
wodowana pandemią, wywołała wzrost 
cen i nakręciła spiralę inflacji. Dopiero 
gdy Kaczyński zrozumiał, że inflacja 
może pożreć wszystkie transfery so-
cjalne, jakie kieruje do swojego elekto-
ratu, co odbierze mu głosy, zmusił Gla-
pińskiego do działania. Teraz podwyżki 
następują miesiąc po miesiącu, osiąga-
jąc poziom nieznany od kilku lat. Nie 
na wiele się to zdaje, bo inflacja ciągle 
rośnie osiągając na koniec roku prawie 
9 procent. Bez cięć w wydatkach infla-
cja nie spadnie, lecz na to przynajmniej 
do wyborów PiS się nie zdecyduje.

Podwyżki stóp procentowych mają 
jednak swoją drugą ciemną stronę, bo 
wraz ze wzrostem stóp procentowych, 
rośnie koszt kredytu. Niskie opro-
centowanie zachęciło wielu Polaków 
do zaciągania kredytów, zwłaszcza 
na mieszkania i domy. Teraz, raptem 
w ciągu kilku miesięcy, raty tych kre-
dytów wzrosły o kilkaset złotych, a na-
wet w niektórych przypadkach kilka 
tysięcy. To sprawia, że według wyli-
czeń fachowców wkrótce wielu kredy-
tobiorców może być niewypłacalnych, 
bo koszty kredytu będą sięgać nawet 
80 procent ich pensji.

Rząd ogłasza kolejne tarcze antyin-
flacyjne, które jednak według eksper-
tów mogą się przyczynić właśnie do 
wzrostu inflacji. Czasowe ograniczenie 
VAT-u czy akcyzy da chwilowy oddech 
i być może spowolni inflację tak, by 
nie osiągnęła wartości dwucyfrowej. 
Jednak przedłuży inflację o kolejny 
rok, bo będzie potężnym bodźcem in-
flacyjnym, gdy te obniżki znikną. Na 
stałe nie można ich obniżyć, gdyż bu-
dżet tego nie wytrzyma, a dodatkowo 
niektóre obniżki są niezgodne z usta-
leniami unijnymi, na które polski rząd 
zgodził się w grudniu. Rząd liczy, że 
do tego czasu zmieni się koniunktura, 
a ceny gazu na świecie spadną. Jednak 
nie ma co liczyć na powrót do 2-3 pro-
centowej inflacji w tym roku, dobrze 
będzie, jeśli nie przekroczy ona 10 pro-
cent, choć mówi się nawet o 12.

Polski Ład
Na to wszystko nakłada się jeszcze 

Polski Ład. Rząd chwali się, że na jego 
wprowadzeniu zyska 18 mln obywateli, 
nie do końca jednak określa ile. A czę-

sto są to sumy rzędu od kilku do 160 
złotych miesięcznie. Jednak brak infor-
macji sprawił, że już na początku roku 
wyniknęły pierwsze problemy, gdy 
nauczyciele i służby mundurowe zoba-
czyli na swoich kontach pensje niższe 
nawet o kilkaset złotych. Gdy podniósł 
się krzyk, rząd najpierw zrzucał winę 
na pracodawców, potem księgowych, 
wreszcie ustami wiceministrów prze-
prosił za zamieszanie, a na koniec mi-
nister Kościński wprowadził rozporzą-

dzeniem zmiany, które miały ratować 
sytuację. Problem jednak w tym, że 
według fachowców jest to bezpraw-
ne, a w dodatku wprowadziło kolejne 
zamieszanie. Firmy wprowadziły już 
nowe oprogramowania dostosowane 
do Polskiego Ładu, a teraz musiały 
ręcznie przeliczać pensje na nowo.

Program Polski Ład ma wiele do-
brych założeń, jak podniesienie kwoty 
wolnej od podatku, czy drugiego progu. 
Ma jednak także wiele wad. Na przy-
kład wprowadza 9-procentową składkę 
zdrowotną, której nie można odliczyć 
od podatku. Ta składka jest teraz de 
facto nowym podatkiem. W założeniu 
miała być równa dla wszystkich, ale 
spowodowałoby to zbyt duże obciążania 
dla wielu grup, zwłaszcza przedsiębior-
ców. Rząd zaczął wprowadzać rozwią-
zania, które miały temu zapobiec. Te 
różne łatki, jak najbardziej głośna w tej 
chwili „ulga dla klasy średniej”, wpro-
wadziły do Polskiego Ładu zamęt i tak 
go skomplikowały, że nawet najlepsi 
księgowi gubią się w interpretacjach 
prawa. Nazywają tą ustawę jednym 
wielkim bublem prawnym. Typowy 
dla PiS pośpiech i niechlujstwo praw-
ne przy wprowadzaniu nowych ustaw, 
które już dzień po uchwaleniu często 
wymagają poprawek, nie powinny mieć 
miejsca w przypadku ustawy tak głę-
boko zmieniającej finanse i dotykające 
całe społeczeństwo. System podatkowy 
powinien być maksymalnie prosty i sta-
bilny. Wszelkie zmiany powinny być 
wprowadzane z kilkuletnim wyprze-
dzeniem, z objaśnieniami, poprzedzone 
dogłębną analizą skutków. Tym razem 
tego zabrakło. Przeciętny obywatel nie 
wie, ile tak naprawdę będzie miał na 
koncie po wypłacie. Nie wiedzą tego 
też samorządy, które muszą planować 
swoją działalność i inwestycje z długą 
perspektywą, a stracą bardzo dużo, bo 
nawet połowę wpływów z PIT. Brakło 
czasu na szkolenia i objaśnień dla tych, 
którzy, na co dzień mają liczyć nasze 
pensje, czyli księgowych. Wszystko to 
sprawia, że na razie zamiast Polskiego 
Ładu, mamy jeden wielki chaos. 

S. Sobczak

Cztery plagi, czyli to będzie trudny rok
Rok 2022 ledwie się rozpoczął, a już wiemy, że nie będzie to 
łatwy rok. Oprócz plag takich jak COVID-19, czy anomalie 
klimatyczne, rząd zafundował nam jeszcze kilka innych, z których 
najgroźniejsze to inflacja i Polski Ład.
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Agata Kowalska: Tradycją się 
stało, że naszym pierwszym no-
worocznym gościem jest Jacek 
Lipiński, czyli burmistrz Alek-
sandrowa Łódzkiego. Rok 2020 
określił pan rokiem pandemicz-
nym, a jak ocenia pan rok 2021 
i jakie aspekty funkcjonowania 
aleksandrowskiego samorządu 
wysunęły się na pierwszy plan?

J.L.: Trzeba sobie zestawić dwie 
sfery, które w przypadku Aleksan-
drowa Łódzkiego są bardzo istotne. 
Z jednej strony ta sfera globalna, 
czyli to w jaki sposób wszystkie sa-
morządy w kraju są dzisiaj trakto-
wane przez władze centralne. Krótko 
mówiąc dzisiaj mamy do czynienia 
z taką pandemią w działalności anty-
samorządowej. To trzeba sobie jasno 
powiedzieć. Rzeczywiście to jest tak, 
że najbardziej dynamiczne samorządy 
są hamowane, są blokowane w swo-
jej działalności przez rząd PiS, który 
traktuje samorządy jako zbędny ba-
last. Ale pamiętajmy, że Aleksandrów 
Łódzki jest specyfi cznym samorządem 
— o największej progresji i dynamice 
rozwojowej w dochodach i demo-
grafi i. Wzrost PIT rok do roku przez 
wiele, wiele lat o 20 procent spowodo-
wał, że mieliśmy środki fi nansowe na 
działalność inwestycyjną, na rozwój 
szkół. Nie tylko na edukację, czy na 
sport młodzieżowy, ale też na politykę 
senioralną, no i oczywiście na wielkie 
inwestycje infrastrukturalne. I ten 
rok 2021 był rokiem, w którym skoń-
czyliśmy wielki, cywilizacyjny projekt 
termomodernizacji 103 kamienic. To 
projekt niesamowity, ponieważ często 
zasoby, które były ogrzewane starymi 
piecami, zyskały nowoczesne pompy 
ciepła, ale przede wszystkim komfort. 
Dotyczyło to również starych domów 
tkaczy, które były pod nadzorem kon-
serwatora zabytków i one też pięknie 

zostały odnowione.Ten skok nastąpił 
wręcz można powiedzieć w postępie 
geometrycznym, bo z jednej strony 
ogrzewanie starymi kotłami, kozami, 
jak to niektórzy określają, a teraz naj-
nowocześniejsze źródło energii, które 
jest bardzo istotne z punktu widzenia 
chociażby polityki klimatycznej, któ-
rej nie prowadzi dzisiaj rząd, mówiąc 
o tych podwyżkach cen energii. Na 
dobrą sprawę chodzi o to, żeby reali-
zować przede wszystkim inwestycje 
w odnawialne źródła energii. I dzięki 
temu mamy czystsze powietrze. Bar-
dzo ważnym zadaniem, które było 
rekordowe w zeszłym roku, to była 
wymiana pieców. Te 2,5 miliona zło-
tych przeznaczone na dotacje do no-
woczesnych źródeł energii, to było nie 
tylko ogrzewanie gazowe, ale również 
pompy ciepła. I dzięki temu w po-
nad 200 domach mamy nowoczesne 
i ekologiczne źródła energii. I muszę 
powiedzieć, że było olbrzymie zainte-
resowanie mieszkańców tym progra-
mem. Myślę, że każdą kwotę byśmy 
wydali i to jest bardzo istotne, bo ten 
program będzie kontynuowany.

A.K. W ubiegłym roku skupi-
liście się na dokończeniu wie-
lu inwestycji, które rozpoczęto 
wcześniej. Czyli tak jak już pan 
mówił, to są kamienice, to są 
pompy…

J.L. ...to jest edukacja, czyli hale 
sportowe. Jedna z najnowocześniej-
szych hal sportowych, które w ogóle 
są nie tylko u nas, ale w regionie łódz-
kim, to jest pasywna hala przy Szkole 
w Bełdowie, gdzie wcześniej wybudo-
waliśmy pasywne przedszkole. Ta hala 
jest bardzo nowoczesna, bo hybrydo-
wa — czyli zarówno turbiny wiatrowe 
jak i przede wszystkim właśnie pompy 
ciepła zostały tam zastosowane. Jed-
nocześnie ta nowoczesność, ta eko-
logia, to udział nasz bardzo poważny 

w budowie hali sportowej przy Szkole 
Mistrzostwa Sportowego, razem z po-
wiatem zgierskim. Pomoc w budowie 
tej hali, bardzo ważnej z punktu wi-
dzenia tego, że Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego jest kontynuacją tego co 
się dzieje w naszych placówkach spor-
towych m.in. w Szkole Sportowej nr 3. 
Brakowało tej bazy. I bardzo istotną 
jest ta hala sportowa. Pamiętajmy też 
o przedszkolach, żłobkach, które są 
budowane w partnerstwie...

A.K. To też ubiegły rok. A tak 
naprawdę, ta machina aleksan-
drowskiego samorządu w tym 
roku zwolni, czy również siłą roz-
pędu przejdziemy przez ten 2022?

J.L. Ja zawsze mówię, że rozpędzo-
nego samorządu jakim jest Aleksan-
drów Łódzki nic nie zatrzyma. Ale cza-
sami mam drobne wątpliwości, bo to 
nie jest tak, że to koło zamachowe, to 
wszystko co pokazują rankingi, co poka-
zują i widzą mieszkańcy, to jest taka wy-
spa. Bo już przez ostatnie dwa lata to co 
się działo na wstępie do Polskiego Ładu, 
czyli zmiany w ustawach, spowodowały 
zmniejszenie dochodów samorządów. 
Za rok 2020 i 21 straciliśmy już 
ok. 28 milionów z tytułu PIT. A po 
wejściu Polskiego Ładu w 2022 
r. tracimy 31 mln. To od razu po-
wiem, że zamiast prawie 80 mln 
będziemy mieli z PIT 45-46 mln. 
W związku z tym rok do roku tra-
cimy około 60 procent dochodu 
z tego tytułu. To jest coś czego się nie 
spodziewaliśmy. Tym bardziej, że tak 
jak powiedziałem, jest progresja w PIT 
i przybywa mieszkańców, którzy tworzą 
dochód, generują rozwój cywilizacyjny, 
to było wyznacznikiem Aleksandrowa 
Łódzkiego. I myślę, że rząd powinien 
odpowiedzieć sobie na pytanie, czy dla 
swoich partykularnych interesów, po 
tym co wydarzyło się w ostatnich tygo-
dniach, że tak na dobrą sprawę Polski 

Ład nie działa w niczyim interesie. Bo 
nie widzimy grupy, która by zyskiwała 
na Polskim Ładzie mimo propagando-
wych zapowiedzi pana premiera. Wy-
chodzi jeden czy drugi analityk i mówi, 
że pan premier z jednej strony kłamie, 
z drugiej strony manipuluje, a z trzeciej 
strony tak naprawdę nie wie o czym 
mówi. Bo uderzenie w mieszkańców, 
w tych, którzy tworzą PKB, czyli przed-
siębiorców, w klasę średnią, uderzenie 
w tych, którzy są specjalistami, a z dru-
giej strony uderzenie w same samorzą-
dy, czyli pozbawienie ich możliwości 
prorozwojowych. 

Dzisiaj z analiz Związku Miast Pol-
skich wynika, że około 40 procent sa-
morządów w Polsce w ogóle nie będzie 
w stanie realizować żadnych inwesty-
cji i tak naprawdę będą miały podsta-
wowe środki tylko na przeżycie. Alek-
sandrów mówi o tym, że w dalszym 
ciągu będzie inwestycje realizował.

A.K. Czyli mówimy o tym, 
że łatwo nie jest, ale z drugiej 
strony nie polegniemy. Bo rozu-
miem, że około 17 milionów zło-
tych jednak jest przewidziane na 
inwestycje na 2022 rok...

J.L. Tyle jest przeznaczonych i my-
ślę, że to nie jest nasze ostatnie słowo. 
W dużej mierze też będziemy zależeć od 
tego, czy otrzymamy środki zewnętrz-
ne np. z Funduszu Inwestycji Strate-
gicznych. Bo pamiętajmy, że niestety 
poprzez absurdalną politykę, która 
jest dzisiaj prowadzona, nic nie wiemy 
o środkach unijnych. I jest tak, że dzisiaj 
te środki są dla Polski zablokowane. Pa-
miętajmy, że jeżeli zabierają nam pie-
niądze, to dzisiaj racją stanu dla wielu 
samorządów będzie to, żeby otrzymać 
jakieś środki, które tak na dobrą sprawę 
od podatników z Aleksandrowa Łódz-
kiego ściągnięto. Mam nadzieję, że one 
wrócą chociażby w części poprzez Fun-
dusz Inwestycji Strategicznych.

Redakcja gazety „40 i cztery” informuje, 
iż w artykule zamieszczonym w gazecie „40 
i cztery” nr 21 (640) z dnia 3 grudnia 2021 
„Czy Grotniki znajdą się w gminie Aleksan-
drów”, pomyłkowo przypisano Pani Barba-
rze Ziółkowskiej – Sołtys Ustronia, krytyczne 
uwagi na temat Gminy Zgierz, wypowiedziane 
przez innego mieszkańca ww. Gminy.

Z burmistrzem Jackiem Lipińskim rozmawia Agata Kowalska. 

Jest takie przysłowie: psy szczekają, a karawana idzie dalej…

Z wielką radością pragniemy poinformować, 
że uczestnicy MDK Aleksandrów Łódzki stanęli 
na najwyższym podium konkursów międzyna-
rodowych i ogólnopolskich w kategorii śpiew 
solowy i zespół wokalny.

Na XXI Międzynarodowym Konkursie DIGI —
TALENTY ŚWIĘTA 2021, MDK zdobył kolejno:
• GRAND PRIX w kategorii animacja i mon-

taż dla Eryka Walczaka, za realizację obrazu 
i oświetlenia w przedstawieniach odbywają-
cych się w MDK Aleksandrów Łódzki w roku 
2021

• Pierwszą Nagrodę w kategorii śpiew solowy, 
otrzymały Agata Radek i Izabella Jasińska 
oraz zespół wokalny Minimax

• Drugą Nagrodę w kategorii śpiew solowy, 
otrzymały: Aleksandra Stasiak, Gabriela 
Berlińska, Ariana Stasiak oraz Duet Lena 
I Zuzanna Pers

• Przedstawienie teatralne zrealizowane na 
podstawie bajek Lema pt. LEMMONIADA. 
Od organizatorów specjalne podziękowania 

otrzymali: Ireneusz Walczak, Renata Banac-
ka-Walczak, Eryk Walczak za wspieranie dzie-
dzictwa kulturowego i za aktywne zaangażowa-
nie w rozwijanie talentów.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestni-
kom studia piosenki.

MDK znów na podium
TWÓJ
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A.K. Jakie inwestycje zosta-
ną zrealizowane za te 17 milio-
nów, o których wiemy na pew-
no, że są... 

J.L. Przede wszystkim mówimy tu-
taj o nowej infrastrukturze drogowej. 
Pamiętajmy też o tym, że rusza Alek-
sandrowski Program Mieszkaniowy. 
W związku z tym potrzebna jest in-
frastruktura kanalizacyjna. Oczywi-
ście potrzebne są same środki na to, 
żeby wybudować mieszkania. Bardzo 
istotne jest też kontynuowanie in-
westycji drogowych. Mówimy tutaj 
chociażby o rozpoczętym ciągu, któ-
ry nazywamy taką małą obwodnicą 
Aleksandrowa Łódzkiego, czyli ciąg 
Nowokaliska—Sportowa—Poselska. 
Będziemy kończyć budowę Nowo-
kaliskiej i rozpoczynamy kolejne od-
cinki. Tutaj też będziemy ubiegać się 
o środki, ale jesteśmy gotowi również 
na to, aby finansować tę inwestycję 
z własnych pieniędzy. Pamiętajmy 
też o budowie ronda na Konstan-
tynowskiej—Pabianickiej. Bardzo 
istotna inwestycja z punktu widzenia 
tego, że za chwilę będzie S14, która 
też spowoduje zwiększony ruch przez 
Aleksandrów Łódzki, mimo że to jest 
inwestycja, którą powinna realizować 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, 
bo to jest droga krajowa. Będziemy 
realizować to również przy użyciu 
środków z Funduszu Inwestycji Stra-
tegicznych. Bardzo istotna będzie 
modernizacja Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. Rozpoczynamy 
pierwszy etap takiej modernizacji 
nowoczesnej w kontekście rekreacyj-
nym, czyli Wodny Raj dla dzieci, 
PumpTrack. MOSiR tętni życiem — 
MOSiR to nie tylko wielkie imprezy, 
to nie tylko sport, to nie tylko płyty 
piłkarskie czy do siatkówki plażowej 
czy wielofunkcyjne, place zabaw, si-
łownie, ale przede wszystkim miejsce 

spędzania wolnego czasu. Naprawdę 
mieszkańcy będą zadowoleni.

A.K. Zapytam jeszcze o Alek-
sandrowskie Centrum Seniora... 

J.L. Aleksandrowskie Centrum Se-
niora już jest przygotowywane proce-
duralne i przetargowo. Rozpoczyna-
my tę inwestycję w oparciu o wolne 
miejsce w Szkole Podstawowej nr 1. 
Zmodernizujemy część placówki, któ-
rą pozostawiła szkoła prywatna. I tam 
będzie miejsce, które będzie mode-
lowym miejscem spędzania wolnego 
czasu przez seniorów, którzy są bardzo 
aktywni. To nie tylko Związek Emery-
tów, który działa bardzo prężnie, ale 
to też Uniwersytet III Wieku, Rada 
Seniora. To są wszystkie organizacje, 
które organizują i ogniskują w sobie 
taką prawdziwą samorządność i spo-
łeczeństwo obywatelskie w Aleksan-
drowie Łódzkim. Myślę, że emeryci są 
tak pozytywnie bardzo zapracowani. 
Dlatego to Aleksandrowski Centrum 
Seniora, będzie miejscem emanują-
cym energią, obok Młodzieżowego 
Domu Kultury, który również przecież 
jest wykorzystywany na ten cel.

A.K. Państwo mówiliście o roz-
budowie szkoły w Rudzie Bugaj...

J.L. Dokładnie tak. To kolejna in-
westycja, która w tym roku będzie 
inwestycją sztandarową. To nie tyl-
ko modernizacja i rozbudowa szkoły, 
ale także wybudowanie tam przed-
szkola. Czyli będzie to po Bełdowie 
drugi zespół przedszkolno-szkolny. 
Ta modernizacja będzie odpowiedzią 
na demografię. Wartość tej inwesty-
cji szacujemy na około 8 mln złotych. 
Rozbudowana szkoła będzie ponad 
dwukrotnie większa od obecnej szko-
ły. Pamiętajmy, że wszystkie szkoły 
zostały już wyposażone w hale spor-
towe, zostały zmodernizowane i teraz 
kolej na Rudę Bugaj. Ale dzisiaj jeste-
śmy w przededniu tej chyba ostatniej 

wielkiej inwestycji. No może w jednej 
szkole jeszcze będzie taka potrzeba, 
ale nie chcę przesądzać, bo to też jest 
zależne od środków zewnętrznych. 
Myślę, że to będzie ważne podsumo-
wanie wszystkich działań edukacyj-
nych w naszym mieście. 

A.K. Wystarczy także na Alek-
sandrowski Budżet Obywatelski, 
bo to również dla mieszkańców 
gminy jest bardzo istotne?

J.L. Oczywiście. Budżet obywatel-
ski jest projektem, którego byliśmy 
prekursorami. Był on realizowany 
jeszcze wówczas, kiedy tych budżetów 
obywatelskich w skali kraju było nie-
wiele. I na ten cel przeznaczamy każ-
dego roku spore kwoty. Podobnie jak 
w latach poprzednich, spodziewam 
się, że będzie bardzo duże zaintereso-
wanie. Bo to wielka szansa dla małych 
społeczności, żeby skorzystać z bu-
dżetu obywatelskiego. I to jest dla nas 
również priorytetowy program.

A.K. Nie na wszystkie wydatki 
aleksandrowski samorząd ma 
wpływ, ale już na takie jak cena 
za śmieci, podatki od nierucho-
mości, cena wody to owszem…

J.L. Zaciskając pasa podjęliśmy 
decyzję, aby nie podwyższać ceny za 
śmieci, ceny wody, ceny kanaliza-
cji. One są na tym samym poziomie, 
mimo że cały świat, mówię tutaj oczy-
wiście w swego rodzaju cudzysłowie, 
idzie w tym zakresie bardzo do góry 
z cenami. Cena energii dla szkół, dla 
przedszkoli, dla instytucji wzrasta 

o 88 procent. To jest naprawdę dużo. 
Zamiast 4,5 miliona zł będziemy mu-
sieli przeznaczyć 8 milionów na wy-
datki związane z podwyżką cen ener-
gii. Do tego dochodzi podwyżka ceny 
gazu. O tym nie chcę mówić, bo to są 
dla instytucji kwoty często 200 pro-
cent albo i wyższe.

A.K. Jesteśmy Perłą Samorzą-
du. Niektórzy się z tego śmie-
ją, ale z drugiej strony przecież 
mamy dowody na to.

J.L. Ja chcę powiedzieć, że Per-
ła Samorządu to jest ranking, który 
przez wiele, wiele lat, jeżeli ktoś zna 
analityków ekonomicznych — firma 
PWC czy firma Deloitte, to są świa-
towe firmy, które oceniają i audytują 
działalność samorządów. I według 
tych rankingów jesteśmy w swojej 
kategorii najlepszą gminą. Do tego 
ostatnio Fundacja Rozwoju Demo-
kracji Lokalnych też umieściła nas 
na drugim miejscu w naszej katego-
rii. Także myślę, że to jest oczywiście 
dopełnieniem tego wszystkiego co ro-
bimy a najważniejsze jest zadowole-
nie mieszkańców. Więc ja deklaruję, 
że w tych trudnych czasach, trochę 
absurdalnych, z punktu widzenia 
działalności przeciwko samorządom 
obecnego rządu, w Aleksandrowie 
Łódzkim w dalszym ciągu będzie-
my samorządem, z którego państwo 
będziecie dumni i który będzie mógł 
z otwartą przyłbicą powiedzieć, że re-
alizuje to co jest esencją działalności 
samorządowej.

Jest takie przysłowie: psy szczekają, a karawana idzie dalej…

Pani Elżbieta Wróbel nadesłała nam swoje uwa-
gi do artykułu „Jak wyglądały początki Aleksan-
drowa Łódzkiego”, który ukazał się w 21/2021nu-
merze z 3 grudnia 2021 roku. Są one cennym 
uzupełnieniem artykułu. Pani Elżbieta Wróbel jest 
zafascynowana postacią Rafała Bratoszewskieg, 
prowadzi kwerendę na jego temat i posiada wiele 
cennychi unikalnych informacji na temat założy-
ciela naszego miasta. Dziękujemy za cenne uwagi 
i zapraszamy do współpracy. (S.S.) 

Artykuł ukazał się w dobrym czasie i przypo-
mniał mieszkańcom ich historię. Niestety nie 
wykorzystuje najnowszych badań nad powsta-
niem miasta, a już drukowanych między innymi 
w rocznikach „Aleksandrów wczoraj i dziś”. Np. 
w roczniku 33 z 2015 r. prof. Krzysztof Paweł Woź-
niak udowodnił, że dobra Brużycy Wielkiej Rafał 
Bratoszewski nabył od Walentego Chobrzyńskie-
go, herbu Rawicz, 6 maja 1793 r. Przeczytamy 

w tym też artykule Woźniaka opartym na znale-
zionym Testamencie właściciela miasta, Rafała, 
że po jego śmierci pozostały majątek po licznych 
odpisach na rzecz innych, przyjął jego brat Eme-
ryk. Niestety Emeryk zmarł 13 września 1826 r. 
a miasto Aleksandrów przeszło w ręce jego cór-
ki Julianny, która poślubiła Jana Kossowskiego, 
jeszcze za życia jej ojca. Dlatego miasto zmieniło 
właścicieli najpierw na Jana a później Tadeusza 
Kossowskich. Zwrócę jeszcze uwagę czytających 
na artykuł Tomasza Pietrasa, ukazany w 27 rocz-
niku „Aleksandrów wczoraj i dziś” z 2009 r. o po-
chodzeniu twórcy pierwszych map miasta Ber-
narda von Schuttenbacha, którego potomkowie 
wciąż żyją w śród obecnych mieszkańców miasta.

Elżbieta Wróbel 
(prowadzę kwerendę dotyczącą R. Bratoszewskie-

go. Podam jako ciekawostkę, że Rody Chobrzyń-
skich i Bratoszewskich były spokrewnione).

„Jak wyglądały początki…” (uzupełnienie) 
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opinie

Tacy są słuchacze Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Aleksandrowie 
Łódzkim. Cały czas zajęci, cały czas 
w ruchu. Chętnie uczestniczący w róż-
nego rodzaju zajęciach pogłębiających 
wiedzę, rozwijających zainteresowania, 
poprawiających jakość życia. Rozwija-
ją swoje pasje, udzielają się społecznie, 
dbają o kondycję fizyczną i jak nikt inny 
potrafią cieszyć się życiem oraz czerpać 
z niego pełnymi garściami.

Uniwersytet powstał 5 grudnia 2011 
roku. Matką chrzestną tego przedsię-
wzięcia była nieodżałowana Ilona Ra-
falska, która przekazała tej idei całą 
siebie. Nic dziwnego, że od samego 
początku uniwersytet niezmiennie cie-
szy się dużym zainteresowaniem wśród 
dojrzałych mieszkańców gminy, ponie-
waż odpowiada na ich istotne potrzeby, 
aktywizuje ich, umożliwia zdobywanie 
nowej wiedzy, doświadczenia. Pomaga 

lepiej się zintegrować, ciekawie, aktyw-
nie i twórczo spędzać czas. Działa jako 
jednostka organizacyjna Biblioteki Pu-
blicznej im. Jana Machulskiego w Alek-
sandrowie Łódzkim.

Przez 10 lat przez szeregi Uniwer-
sytetu przewinęło się ponad 550 osób. 
Obecnie liczy 250 aktywnych słuchaczy, 
którzy korzystają z jego bogatej oferty. 
Dziesięć lat działalności to setki wykła-
dów, spotkań, warsztatów, wycieczek, 
udziału w spektaklach teatralnych, 
realizacji wielu ciekawych projektów 
a także społecznej aktywności.

Przykładami tej aktywności jest 
280 wykładów dla Słuchaczy, kilka-
dziesiąt koncertów oraz kilkanaście 
wieczorków tanecznych. UTW współ-
pracuje z wykładowcami wszystkich  
łódzkich uczelni. Słuchacze brali 
udział w wielu interesujących warsz-
tatach: dziennikarskich, psycholo-
gicznych, rozwoju osobowości, diete-
tycznych, architektonicznych czy też 
kreatywnego myślenia.

Aleksandrowska wszechnica zor-
ganizowała kilkadziesiąt wycieczek po 
województwie łódzkim. Gośćmi uczel-
ni byli m.in. Jacek Fedorowicz, siostry 
Szydłowskie, Teresa Lipowska, Krysty-
na Mazurówna oraz wielu innych zna-
komitych artystów.

Poza wykładami słuchacze naszego 
UTW mają bogaty wybór zajęć proz-
drowotnych, a także rozwijających zain-
teresowania i pasje (gimnastyka, joga, 
basen, plastyka, historia, geografia, 
psychologia, historia sztuki, turystyka). 
W ofercie były też: krawiectwo, język 
angielski i taniec.

Udział w pięciu edycjach Ogólnopol-
skiego Marszu Nordic Walking, pod-
czas których uczestnicy poznali ciekawe 
zakątki naszego powiatu. Dwukrotny 
udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
seniorów w Łazach, gdzie nasi sportow-
cy zdobyli 5 medali (1 złoty, 1 srebrny i 3 

brązowe). Zdolni artystycznie słuchacze 
brali udział w kilku Przeglądach Twór-
czości Dojrzałej organizowanych przez 
ŁDK.

UTW to również udział w wielu inte-
resujących projektach, takich jak:

—  „Bioróżnorodność to także my” 
— w ramach tego projektu odbyły się 
spotkania z leśniczym i ornitologiem, 
budowano też budki lęgowe dla ptaków.

—  „Akademia dojrzałego dziennika-
rza” — w efekcie tego projektu powstało 
pismo „Co piszczy w Aleksandrowie”, 
które seniorzy współtworzyli przez po-
nad trzy lata!

—  „Sztuka łódzka na tle sztuki eu-
ropejskiej” — z tej niezwykle ciekawej 
propozycji UŁ skorzystało 60 słuchaczy 
naszego UTW).

— „Startuj z angielskim”  — 24 senio-
rów zdobyło międzynarodowe certyfi-
katy języka angielskiego.

—  „Cyfrowa Akademia Seniora” — 
wzięło w niej udział 30 seniorów z na-
szego UTW.

— „UTW promujący zdrowie” — nasz 
Uniwersytet realizował ten projekt 
pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy 
duch”; zorganizowano wycieczki rowe-
rowe, spotkanie z dietetykiem, marsz 
z kijkami.

—  „Projekt Kanapa czyli z klatki do 
chatki”.

— „O finansach w bibliotece".
UTW udziela się społecznie:
— pięć lat czytano przedszkolakom 

z Przedszkola Nr 3 bajki i inne opowieści, 
przy okazji organizując dla nich warszta-
ty tworzenia ozdób choinkowych, spacer 
z leśniczym, na którym dzieci uczyły się 
rozpoznawać drzewa oraz wycieczkę po 
Aleksandrowie, na której poznawały hi-
storię naszego miasta.

— słuchaczki naszego Uniwersytetu 
sprawują najważniejsze funkcje w se-
nioralnych organizacjach naszej gminy 
(Rada Seniora, Związek Emerytów).

— co roku aktywnie wspieramy Wiel-
ką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

— nasi dojrzali studenci aktywnie 
uczestniczą w działaniach Partnerstwa 
na Rzecz Aleksandrowa Łódzkiego — 
90% członków Partnerstwa to słucha-
cze aleksandrowskiego UTW!

Dlatego śmiało można powiedzieć, 
że Uniwersytet Trzeciego Wieku stał się 
przez ostatnie 10 lat jednym z kreato-
rów życia społecznego i kulturalnego 
Gminy Aleksandrów Łódzki.

W 2019 roku za rozwijanie umiejęt-
ności społecznych słuchaczy, za mobi-
lizowanie ich do współtworzenia życia 
społecznego lokalnej społeczności UTW 
zdobył prestiżową nagrodę Certyfikat 
Kreatora Kompetencji Społecznych, 
przyznawaną przez Centrum Dosko-
nalenia Nauczycieli i Kształcenia Prak-
tycznego w Łodzi.

Działalności uniwersytetu nie prze-
rwała nawet epidemia. Wprawdzie 
główna aktywność została przeniesiona 
do Internetu co tylko zmobilizowało słu-

chaczy do ściślejszego zaprzyjaźnienia 
się z najnowszymi technologiami komu-
nikacyjnymi. Dzięki temu Uniwersytet 
pracował dalej. Wykłady zamieszczano 
na Facebooku. Pomogło to przetrwać 
trudny czas i choć w tej formie ubogacić 
codzienne życie oraz zachować wszyst-
kich w dobrej kondycji psychicznej.

Słuchacze naszego Uniwersytetu nie 
odchodzą do lamusa. Cały czas mają 
apetyt na życie, tworzą niepowtarzalną, 
twórczą atmosferę wokół siebie i cieka-
wą rzeczywistość. Są pełni entuzjazmu, 
pozytywnej energii, radości. Są świet-
nym przykładem dla młodszych, poka-
zując jak można ciekawie żyć i nie zjeż-
dżać na boczne tory.

Dobrym a jednocześnie „właściwie 
szalonym” duchem tego przekraczają-
cego edukacyjne granice przedsięwzię-
cia jest od samego początku Elżbieta 
Grochulska, która ogarnia to całe roz-

brykane i ciekawe wszystkiego towarzy-
stwo z energią i cierpliwością proponu-
jąc nowe obszary wiedzy i kultury.

Wiadomo też, że tego rodzaju spo-
łeczną aktywność ciężko byłoby utrzy-
mać bez przyjaciół, do których należą 
pracownicy Urzędu Miejskiego w Alek-
sandrowie Łódzkim z Panem Burmi-
strzem Jackiem Lipińskim na czele, 
pracownicy Młodzieżowego Domu Kul-
tury oraz aleksandrowskie towarzystwa 
śpiewacze.

Skoro jest okrągły jubileusz musi 
być też prezent i życzenia. Właśnie roz-
poczynają się prace adaptacyjne nad 
nowymi pomieszczeniami przeznaczo-
nymi na prowadzenie przez UTW „kó-
łek zainteresowań”. Za kilka miesięcy 
słuchacze znajdą swoją siedzibę przy ul. 
Waryńskiego.

A życzenia? Chcemy życzyć słucha-
czom zdrowia i niesłabnącego głodu 
wiedzy, nieustającej energii do aktyw-
nego stylu życia i następnych jubileuszy.

Krzysiek Kozanecki

Aktywni, czyli ciekawi ludzi i świata
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aktualności

CEEB to niezwykle ważne na-
rzędzie — zwłaszcza w takim 
samorządzie jak Aleksandrów 
Łódzki, gdzie od lat przykłada się 
wielką wagę i przeznacza ogrom-
ne środki finansowe do wymiany 
starych, nieekologicznych kotłów. 
Baza pomoże oszacować, jakie 
kwoty należy jeszcze przeznaczyć 
na ten cel. Niestety, mimo że de-
klaracje można składać od 1 lipca, 
do dziś zrobiło to zaledwie 11 proc. 
zobowiązanych do wskazania źró-
dła ciepła, a złożenie deklaracji 
jest obowiązkowe. Musi zrobić to 
każdy właściciel lub zarządca bu-
dynku, wskazując informacje o za-
instalowanym źródle ciepła. Jeśli 
mieszkacie w bloku, to wspólne 
źródło ciepła zostanie wskaza-
ne przez jego zarządcę, chyba że 
w mieszkaniu mamy np. kominek, 
bojler, kozę lub inne indywidual-

ne źródło ciepła, musimy zrobić to 
już osobiście.

Jakie źródła ciepła należy zgło-
sić do ewidencji? Na liście znajdu-
je się miejska sieć ciepłownicza/
ciepło systemowe/lokalna sieć cie-
płownicza, kocioł na paliwo stałe 
z ręcznym podawaniem paliwa/
zasypowy, kocioł na paliwo stałe 
z automatycznym podawaniem pa-
liwa/podajnikiem, kominek, kozę, 
ogrzewacz powietrza na paliwo 
stałe, piec kaflowy na paliwo sta-
łe, trzon kuchenny, piecokuchnie, 
kuchnię węglową, kocioł gazowy, 
bojler gazowy, podgrzewacz gazo-
wy przepływowy, kominek gazo-
wy, kocioł olejowy, pompę ciepła, 
ogrzewanie elektryczne, bojler 
elektryczny, kolektory słonecz-
ne do ciepłej wody użytkowej lub 
z funkcją wspomagania ogrzewa-
nia. Urządzeń, które nie znajdują 

się na podanej liście nie zgłaszamy 
— mowa choćby o panelach foto-
woltaicznych czy klimatyzatorach. 
W przypadku kotłów na paliwa 
stałe należy podać ich klasę, którą 
odnajdziemy np. na tabliczce zna-
mionowej. Czas by to zrobić upły-
wa z końcem czerwca 2022. Ter-
min ten nie dotyczy źródeł ciepła 
uruchomionych po 1 lipca zeszłego 
roku. W tym przypadku na złoże-
nie deklaracji mamy zaledwie 14 
dni od pierwszego uruchomienia. 

Dane złożone w deklaracjach 
będą weryfikowane podczas kon-
troli, a niezłożenie deklaracji będzie 
wiązać się z karami finansowymi.

Warto pamiętać, że Aleksan-
drów Łódzki aktywnie wspiera 
mieszkańców chcących wymienić 
„kopciuchy” na ekologiczne źródła 
ciepła. W ubiegłym roku przezna-
czono na ten cel ponad 2,5 milio-
na złotych. Kolejna edycja dopłat 
wystartuje w pierwszym kwartale 
2022. (jc) 

Obfite opady śniegu, 
gradu i krupy śnieżnej, do 
tego porywisty wiatr i... wy-
ładowania atmosferyczne 
— prawdziwa burza śnież-
na. Tak wyglądało ponie-
działkowe przedpołudnie 
w Aleksandrowie Łódzkim, 
choć z podobnymi proble-
mami tego dnia zmagano 
się niemal w całym kraju. 
Warto wspomnieć, że 17 

stycznia Polska była naj-
bardziej burzowym miej-
scem w Europie, oraz — 
o czym informowali Łowcy 
Burz — jednym z najbar-
dziej burzowych na półkuli 
północnej. W sumie, w ca-
łej Polsce, odnotowano bli-
sko 25 tysięcy wyładowań. 

Niestety, silny wiatr 
oznacza duże szkody. 
W całym województwie 

łódzkim, do usuwania skut-
ków wichury, strażacy wy-
jeżdżali ponad tysiąc razy. 
W samym powiecie zgier-
skim, w tym również na te-
renie gminy Aleksandrów 
Łódzki — 170 razy, naj-
częściej do wiatrołomów, 
uszkodzo-
nych 

budynków i linii energe-
tycznych. Na szczęście 
w czasie nawałnicy nikt nie 
został ranny. 

Strażacy mieli pełne ręce 
roboty. Do pomocy przy 
usuwaniu skutków nawał-
nicy zaangażowano wszyst-
kie jednostki ochotniczych 

straży pożarnych z gminy. 
W wielu miejscach 

prace trwały do 
późnych godzin 
wieczornych. Na 
brak zgłoszeń 
nie narzekali też 
energetycy — sil-

ny wiatr na wiele 
godzin pozbawił 

prądu ponad 140 ty-
sięcy odbiorców w woje-

wództwie. Na liście gmin, 
w których wystąpiły awarie 
masowe, ponownie znalazł 
się Aleksandrów Łódzki.

17 stycznia rozpoczęli-
śmy więc tegoroczny se-
zon burz i silnych wiatrów. 
W chwili gdy kończyliśmy 
pracę nad tym numerem 
gazety, strażacy nadal nie 

zakończyli jeszcze prac 
przy skutkach wichury, 
nie byli więc w stanie po-
dać szczegółowych i osta-
tecznych statystyk. Nie 
ulega wątpliwości, że ten 
dzień znacząco przełoży 
się na sumę wyjazdowo-
ści gminnych jednostek 
OSP, w tym także dla OSP 
w Aleksandrowie Łódzkim, 
którego druhowie każdego 
roku dysponowani są do 
akcji około 500 razy. Nie 
inaczej było w minionym, 
2021 roku. Strażacy z Alek-
sandrowa ruszali do akcji 
w sumie 488 razy — w tym 
104 razy do pożarów, 36 
razy do wypadków i aż 288 
razy do miejscowych za-
grożeń, do których zalicza-
ją się właśnie interwencje 
takie jak te, z którymi zma-
gali się w miniony ponie-
działek. 

Niestety, zdaniem wielu 
synoptyków, ekstremalne 
zjawiska pogodowe będą 
nawiedzać nas coraz czę-
ściej. (jc) 

Nie chcesz płacić kary? Zgłoś swoje źródło ciepła!
Jeśli masz piec, musisz go zgłosić. Czasu by to zrobić jest jeszcze 
sporo, ale nie warto czekać na ostatnią chwilę. Centralna Ewidencja 
Emisyjności Budynków ma pomóc samorządom w walce o poprawę 
jakości powietrza. Deklaracje można złożyć przez profil zaufany, 
wchodząc na stronę www.zone.gunb.gov.pl lub w Wydziale Ochrony 
Środowiska — odpowiednie dokumenty znajdują się na stronie 
internetowej aleksandrow-lodzki.pl w zakładce EKOmiasto. 

Natura znów pokazała swoją siłę
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Joanna Rajch, Uciekaj Tariko
Ta krótka po-
wieść to histo-
ria hinduskiego 
chłopca o imie-
niu Advay, który 
mieszka na Mau-
ritiusie. Pewne-
go dnia na jego 
życiowej drodze 
pojawia się mała 
małpka Tariko. 
Pomimo wie-
lu przeciwności 

chłopiec zabiera ją do domu. Od tego momen-
tu rozpoczyna się walka o przetrwanie i godne 
życie dla nich obojga. Na tle pięknej, egzo-
tycznej przyrody widzimy aktualne problemy 
współczesnego świata: nierówność społeczną, 
wyzysk klasowy, brutalne traktowanie zwie-
rząt i walkę o zachowanie człowieczeństwa. 
Przejmująca i bardzo realistyczna powieść za-
równo dla starszych dzieci jak i dorosłych.

Alaitz Leceaga, Las zna twoje imię
Jest 1928 rok. 
Na baskijskim 
wybrzeżu w willi 
Soledad przy-
chodzą na świat 
bliźniaczki: Alma 
i Estrella. Jedna 
z nich o oczach 
w różnych ko-
lorach, posiada 
dar wzniecania 
ognia. Obok ich 

rodzinnego domu jest las, do którego nie wol-
no im wchodzić. Ale to co zakazane, kusi naj-
bardziej.
Każdy sekret kiedyś musi być odkryty. Ła-
miąc zakaz, siostry zapuszczają się w gęstwinę 
i poznają człowieka, który już zawsze będzie 
obecny w ich życiu. Powieść to mroczna saga 
rodzinna dla miłośniczek powieści Kate Mor-
ton i Isabel Allende.

Beata Lewandowska-Kaftan, Dotyk Afryki: 
opowieści podróżne

Dla przeciętne-
go Europejczyka 
Afryka to egzo-
tyczny kraj z dia-
mentami w Repu-
blice Południowej 
Afryki, ośnieżo-
nymi szczytami 
K i l i m a n d ż a r o 
w środkowej czę-
ści kontynentu, 
u którego podnó-

ża leniwie spacerują lwy i zebry oraz egipskimi 
piramidami na północy. Ale Afryka to przede 
wszystkim mozaika pierwotnych ludów mó-
wiących różnymi językami i kultur o odmien-
nej historii, tradycjach i zwyczajach. Ciekawym 
zagadnieniem jest tutaj czas. Płynie wolno, bez 

pośpiechu. Przeszłości już nie ma, bo odeszła. 
Przyszłość dopiero nadejdzie. Liczy się tylko tu 
i teraz: ta chwila, która trwa. My Europejczycy, 
będący w ciągłym biegu, często zapominamy 
o czasie, który przemija. A nieraz warto się za-
trzymać, zwolnić tempo życia i przepuścić wol-
no następnych kilka chwil. Na pewno nic się nie 
stanie. Bierzmy przykład z Afryki.

Formella Ewa, Dziewczynka z ciasteczkami
W powieści Ewy 
Formelli wystę-
pują dwie dziew-
czynki: Krysia 
s p r z e d a j ą c a 
ciastka w czasie 
II wojny świato-
wej i Zosia ofe-
rująca słodycze 
przechodniom 
w czasach współ-
czesnych. Akcja 
powieści dzieje się 

w Gdańsku – mieście z wieloma pięknymi legen-
dami. W jednej z kamienic mieszkają Krystyna 
i Jerzy. Ona na parterze, on na drugim piętrze. 
Między nimi lokuje się Zosia i jej mama Izabela. 
Dodatkowo pojawia się Radosław, który przybył 
do Gdańska w poszukiwaniu swojego dziadka. 
W dzień wigilii wszyscy spotykają się razem przy 
wspólnym stole za sprawą małej Zosi. Ciepła, 
optymistyczna i pogodna powieść, którą można 
przeczytać jednym tchem w jeden dzień. 

Kamila Drecka, Jan Englert, Bez oklasków
W życiu każdego 
człowieka poja-
wia się taki mo-
ment, kiedy oglą-
da się za siebie 
i podsumowuje 
swoje dotychcza-
sowe osiągnięcia. 
Nabiera to tym 
większego zna-
czenia, kiedy jest 
się tak wybitnym 
aktorem jak Jan 

Englert, który jak sam mówi: nie lubi opowia-
dać o sobie prywatnie, siebie analizować i bu-
dować mitów na swój temat.
Dziennikarka Kamila Drecka postanowiła to 
zmienić i nakłoniła Jana Englerta na zwierze-
nia podczas obszernego wywiadu, który uka-
zał się w książce pt. „Bez oklasków”. Aktor 
zaskakuje swoimi przemyśleniami na temat 
starości, ironizuje, patrzy na siebie samego 
przez jej pryzmat. Dotyka niezwykle istot-
nych kwestii przemijania. Wspomina kole-
gów, którzy odeszli pozostawiając po sobie 
pamięć odegranych ról. Jest to portret czło-
wieka spełnionego zarówno zawodowo jak 
i prywatnie, który pełnił i pełni wiele funkcji 
społecznych. „Nawet, gdy mówię święte dla 
mnie prawdy, zawsze ubieram je w płaszczyk 
lekkiej kpiny. To forma samoobrony. Tak na 
wszelki wypadek”.

trochę kultury

21 stycznia
20:00 King’s Man: Pierwsza misja (131’) – 
USA, Wlk. Brytania 
22 stycznia
12:00 Sing 2 (110’) - USA
14:15 Sing 2 (110’) - USA
16:30 Sing 2 (110’) – USA
18:30 Koniec świata, czyli KOGEL MOGEL 4 
(96’) – Polska
20:15 King’s Man: Pierwsza misja (131’) – USA, 
Wlk. Brytania
23 stycznia
12:00 Sing 2 (110’) - USA
14:15 Sing 2 (110’) - USA
16:30 Sing 2 (110’) – USA
18:30 Koniec świata, czyli KOGEL MOGEL 4 
(96’) – Polska
20:15 King’s Man: Pierwsza misja (131’) – USA, 
Wlk. Brytania
28 stycznia
19:00 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach 
(96’) - Polska
20:45 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach 
(96’) - Polska
29 stycznia
12:00 Sing 2 (110’) - USA
14:15 Sing 2 (110’) - USA
16:30 Sing 2 (110’) – USA
18:45 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach 
(96’) - Polska
20:45 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach 
(96’) - Polska
30 stycznia
12:00 Sing 2 (110’) - USA
14:15 Sing 2 (110’) - USA
16:30 Sing 2 (110’) – USA
18:45 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach 
(96’) – Polska
20:45 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach 
(96’) – Polska
4 luty
19:00 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach 
(96’) – Polska
5 luty 
12:00 Skarb Mikołajka (104’) - Francja  
14:00 Sing 2 (110’) – USA
16:00 Skarb Mikołajka (104’) - Francja  
18:00 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach 
(96’) – Polska
20:00 Miłość, sex & pandemia (114’) - Polska
6 luty
12:00 Skarb Mikołajka (104’) - Francja  
14:00 Sing 2 (110’) - USA
16:00 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach 
(96’) – Polska
18:00 Miłość, sex & pandemia (114’) - Polska
20:00 Miłość, sex & pandemia (114’) - Polska

REPERTUAR 
21 stycznia - 
6 lutego
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aktualności

To był bardzo dobry rok! Mimo 
epidemicznych kłopotów, Partner-
stwu udało się zrealizować wszyst-
kie zamierzenia. Były zatem letnie 
koncerty (9 koncertów na 9. edycję 
projektu), święto Kupały i święto 
pieczonego ziemniaka w zacnym 
dworze Zachertów w Nakielnicy. 
Odbyło się też XI Święto Latawca; 
w nowym miejscu, na stadionie 
w Rudzie Bugaj. Po raz ósmy odbył 
się rajd samochodowy dla kobiet 
„Bóg zesłał babę”.

Po roku przerwy mogliśmy za-
prosić aleksandrowian na „Jesień 
pełną muzyki”. Wielu miłośników 
dobrej, wartościowej rozrywki 
niecierpliwie czekało na te kon-
certy. Warto było, bo na scenie 
MDK pojawili się wyjątkowi arty-
ści. Wystąpił Yankel Band z nie-
zwykłym koncertem tradycyjnej 
muzyki żydowskiej „Hawa nagi-
la, czyli radujmy się. Z tancbudy 
Szai Magnata”, Małgorzata Flegel 
i Piotr Serafiński — wykładowcy 
łódzkiej „Filmówki”, którzy zabra-
li słuchaczy w sentymentalną po-
dróż w lata dwudzieste ubiegłego 
wieku, a Anna Cymmerman i Ja-
cek Malanowski zaśpiewali miło-
sne duety i wielkie miłosne prze-
boje popularnej muzyki.

Olbrzymią frajdę sprawiliśmy 
fanom duetu Korycki i Żukowska, 
którzy wystąpili dla nas w listopa-
dzie. Zaśpiewali swoje autorskie 
piosenki a także przypomnieli 
utwory Bułata Okudżawy. Dla 
miłośników musicalu dwie młode 
aktorki, absolwentki Akademii 
Teatralnej w Warszawie, zabrały 
słuchaczy 9 października 2021 do 
kolorowego świata musicalu. Za-
śpiewały największe przeboje tego 
gatunku.

Tradycyjnie też zorganizowali-
śmy warsztaty muzyczne. Razem 
ze Sławkiem Lewym wydobywali-
śmy dźwięki z wody, a z dyrygent-
kami The Gospel Time ćwiczyliśmy 
śpiew gospel. Było przy tym dużo 
zabawy, dobrego humoru i rado-
chy. Warsztaty organizowaliśmy 
w siedzibie Towarzystwa Śpiewa-
czego im. Stanisława Moniuszki.

Nasze działania wspierała Gmi-
na Aleksandrów Łódzki zarówno 
finansowo jak i organizacyjnie, za 
co serdecznie dziękujemy. Dzię-
kujemy wszystkim Partnerom, 
którzy nam pomogli i przyczynili 
się do wzbogacenia oferty kultural-
nej gminy. Wśród nich od lat jest 
piekarnia „Stefańczyk”, cukiernia 
„Krakowiak”, pływalnia „Olimpij-

czyk”, Bank Spółdzielczy w Alek-
sandrowie, Elżbieta Pułaczewska, 
właścicielka dworu w Nakielnicy, 
stowarzyszenie „Raj” i wielu innych, 
którzy doceniają nasze inicjatywy 
i chętnie w nich uczestniczą.

Przed nami nowy rok i nowe 
plany, pomysły, wyzwania. Tra-
dycyjnie będziemy zapraszać na 
koncerty, warsztaty i inne wyda-
rzenia, które na stałe wpisały się 
do kalendarza Gminy, weźmie-
my czynny udział w 30. Finale 
Wielkiej Orkiestrze Świątecznej 
Pomocy. W tym roku zaprasza-
my na warsztaty wypieku do-
mowego chleba. Kupony na to 
kulinarne spotkanie będzie mo-
gło wylicytować 5 osób podczas 
gminnej charytatywnej interne-
towej licytacji na Allegro, z któ-
rej dochód zasili konto Fundacji 
WOŚP. Warsztaty poprowadzą 
członkowie Partnerstwa Maja 
i Janusz Świątkowscy.

Liczymy na to, że jak co roku 
nasze imprezy będą się cieszyły 
dużym zainteresowaniem, uatrak-
cyjnią i urozmaicą życie lokalnej 
społeczności. Pełni zapału i na-
dziei bierzemy się do pracy. Za-
praszamy.

Elka Grochulska

To pytanie zadaje wielu ludzi, głównie 
dlatego, że forma chłopacy jest dość rzadka. 
Kiedy ktoś jej użyje, wprowadza niektórych 
słuchaczy w konsternację, ponieważ forma 
ta różni się od formy chłopcy. Wiele osób 
uważa zatem formę chłopacy za niepopraw-
ną, jednak z powodzeniem można odnaleźć 
ją w słownikach. Słowniki poświadczają, że 
od formy chłopak liczbą mnogą są: chłopaki 
albo chłopacy. Zarówno chłopcy, chłopaki jak 
i chłopacy to formy poprawne.

Formy chłopaki używa się w kontekście nie-
męskoosobowym (Złe chłopaki zabrały mi pił-
kę), za to formy chłopacy w męskoosobowym 
(Źli chłopacy zabrali mi piłkę). Obie formy 
mają więc inną rolę do odegrania.

Co roku jest tak: jak jest mróz 
wszystko gra, jak nadejdzie odwilż 
— telefony w urzędzie urywają się. 
Wtedy w teren wyjeżdżają równiar-
ki, sypie się kruszywo i na chwilę 
sytuacja wydaje się być opanowana. 
Na chwilę...

W ubiegłym roku na drogi grunto-
we w gminie wysypano 7 tysięcy ton 
kruszywa. W tym roku zamówione 
zostało tyle samo. Pomoże na krótko, 
ale to zawsze coś. Kłopoty z drogami 
gruntowymi są co roku. I nic dziwne-
go, skoro mamy ich w gminie prawie 
200 kilometrów. Prawie, bo w ubie-
głym jednak ich ubyło.

Nakładki asfaltowe położono m.in 
na ulicach Staszica, Kołłątaja, Szato-
nia, Główna, Krzywa, Ziemiańska, 
Różana, Aleja pod Dębami. Miało 
być jeszcze więcej, ale nie udało się 
zakończyć modernizacji ulicy No-
wokaliskiej, która z gruntówki za-
mieni się w tym roku w nowoczesną 
asfaltową ulicę. Ten olbrzymi gmin-
ny projekt utknął na samym począt-
ku, choć pierwszy etap miał zakoń-
czyć się w październiku.

— Obecnie nie można przystąpić 
do korytowania pod nawierzchnię, 
ponieważ trzeba przebudować ist-
niejący tam wodociąg, który zasila 

w wodę dużą część miasta — tłu-
maczy Danuta Antczak-Mastalerz 
naczelnik wydziału inwestycji. — 
Nastąpiła awaria, w kilku miejscach 
doszło do rozszczelnienia rur. Póki 
nie przebudujemy go, póty miesz-
kańcy nie pojadą nową nawierzch-
nią asfaltową.

Mieszkańcy radzą sobie więc ina-
czej: za zgodą urzędu jeżdżą wybu-
dowanym już nowym chodnikiem. 
I czekają na koniec prac.

Jedni walczą z błotem, inni z bez-
duszną administracją. Bo drogi 
gruntowe przysparzają problemów 
również wtedy, kiedy ładnie się je 
wyrówna i lekko utwardzi gruzem. 
Będąca w zarządzie starostwa ulica 
Franin na obrzeżach Aleksandro-
wa jest tego przykładem. Od 3 lat 
mieszkańcy, przy wsparciu gminy 
Aleksandrów, walczą o położenie na 
tej publicznej gruntowej drodze — 
progów zwalniających. Nie można, 
bo to właśnie gruntówka. W zasa-
dzie nic nie można, co poprawiło-
by bezpieczeństwo mieszkańców. 
Znaki ograniczające prędkość do 20 
km/h to jedyne odstępstwo. Tylko 
kto na takim odludziu na nie patrzy!

— Mieszkańcy zwracają się do nas 
o ustawienie progów zwalniających, 

bo strasznie się kurzy, a komisja ds. 
organizacji i zarządzania ruchem 
w powiecie zgierskim odpowiada, 
że nie można, bo prawo zakazuje ta-
kich progów na innych drogach niż 
asfaltowe — tłumaczy Rafał Mysia-
la z ramienia urzędu zajmujący się 
tą drogą. — Chcieliśmy spowolnić 
sztucznie ruch stawiając po środku 
obsadzone krzewami progi betono-
we. Też nie wyrażono zgody.

Najlepiej byłoby zostawić dziury 
wychodzące na drodze po dużych 
deszczach, bo te na pewno by spo-
wolniły ruch. Tak jednak nie można 
i trzeba równać. Gmina więc równa, 

a mieszkańcy ulicy Franin po takiej 
akcji mają prawdziwy horror, bo 
ulica to doskonały skrót dla kierow-
ców jadących w stronę ulicy Piotr-
kowskiej. Pędzą więc, byle szybciej, 
a kurz i kamyki wpadają do ogród-
ków. Może kiedyś znajdą się pie-
niądze i uda się ją zmodernizować 
i wtedy tak jak teraz na wyasfalto-
wanej już w całości ulicy Piotrkow-
skiej — pojawią wreszcie oczekiwa-
ne przez mieszkańców progi.

Każda z gruntowych ulic ma swo-
je problemy. I każdy ma nadzieję, że 
znikną wraz z asfaltem. Oby jak naj-
szybciej. (kbs)

Minął rok w Partnerstwie…

prof. Joanna Satoła-Staśkowiak

na co dzień uczy polonistów i dziennikarzy, 
wykłada na jednej z łódzkich uczelni

Czy „chłopacy” 
to poprawna forma?

Nikt nie lubi gruntowych dróg
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ogłoszenia

  
 BURMISTRZ ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO 

ogłasza wykaz lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu. 
 
Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 i art. 37 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(t.j. Dz. U. z 2021r., poz.1899) i art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2021 poz. 1372, 
poz. 1834) oraz w wykonaniu Uchwały nr LVI/543/18 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie 
ustalenia określenia zasad sprzedaży na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, stanowiących własność Gminy Aleksandrów Łódzki oraz warunków udzielania bonifikat i 
wysokości ich stawek procentowych 

Przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej następujące lokale  wraz z ułamkową częścią gruntu: 
 
 

Lp. Położenie nieruchomości,  
numer lokalu 

Nr działki,  
pow. w m2 KW 

Cena ułamkowej 
części gruntu  

Cena naniesień 
budowlanych 

Udział w gruncie 

 
1. 

Aleksandrów Łódzki, A-2 
Al. Wyzwolenia 15 m 137 

223/2 
1348m² 

LD1G 
/00038580/2 

2.200,00zł 
158.000,00zł 8/1000 

2 Aleksandrów Łódzki, A-4 
ul.11 Listopada 12a m 5 

8/2 
520m² 

LD1G 
/00049599/8 

9.700,00zł 
119.500,00zł 5742/50554 

3. Aleksandrów Łódzki, A-2 
Aleja Wyzwolenia 4 m 1  

455 
343m² 

LD1G 
/00042589/6 

5.380,00zł 
199.920,00zł 91/1000 

4. Aleksandrów Łódzki, A-1 
ul. Daszyńskiego107 m 9  

22/5 
1419m² 

LD1G 
/00037816/9 

14.000,00zł 
26.700,00zł 2982/43681 

 
1. Budynek mieszczący lokal mieszkalny nr 137 z poz. 1 to 4-piętrowy, podpiwniczony, 4-klatkowy budynek po 

termomodernizacji. Został wzniesiony w 1969r.: 
• Lokal nr 137 z poz. nr 1 ma powierzchnię użytkową 38,12m². Jest zlokalizowany na IV piętrze ww. budynku. Na 

lokal składają się 2 pokoje (14,31m², 11,52m²), kuchnia (4,68m²), łazienka (3,12m²) i przedpokój (4,49m²). 
Ciepła woda z termy gazowej, CO miejskie. 

2. Budynek mieszczący lokal mieszkalny nr 5 z poz. 2, to obiekt piętrowy z poddaszem użytkowym, wzniesiony w 
technologii tradycyjnej w 1930r.: 

• Lokal nr 5 z poz. nr 2 ma powierzchnię użytkową 52,96m². Jest zlokalizowany na II piętrze ww. budynku. Na lokal 
składają się 2 pokoje (18,45m², 21,09m²), kuchnia (8,40m²), łazienka (2,44m²) i przedpokój (2,58m²). 

Do lokalu przynależy komórka o pow. 4,46m², znajdująca się w budynku gospodarczym. 
Lokal wyposażony jest w instalacje: wodociągowa, instalacja CO, kocioł gazowy. 

3. Budynek mieszczący lokal mieszkalny z poz. 3, to obiekt 1-piętrowy ze strychem, podpiwniczony, wzniesiony w 
technologii tradycyjnej. Oddany do użytkowania w latach 1946-1947. 

• Lokal nr 1 z poz. nr 3 ma powierzchnię użytkową 45,00m². Jest zlokalizowany na parterze ww. budynku. Na lokal 
składają się 2- pokoje (12,96m² i 18,43m²), kuchnia(6,79m²), łazienka (2,33m²) i przedpokój (4,49m²). 

Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, CO miejskie, ciepła woda z 
termy gazowej. 

4. Budynek mieszczący lokal mieszkalny nr 9 z poz.4, to obiekt piętrowy z poddaszem częściowo użytkowym, wzniesiony 
w technologii tradycyjnej w 1926r.: 

• Lokal nr 9 z poz. nr 4 ma powierzchnię użytkową 20,82m². Jest zlokalizowany na I piętrze 
ww. budynku. Na lokal składają się kuchnia (5,80m²), pokój (11,41m²), łazienka (3,61m²). Do lokalu przynależą 

2-komórki (4,50m² i 4,50m² ) znajdujące się w budynku gospodarczym  ( zespół komórek). 
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną do szamba, ogrzewanie elektryczne, 
ciepła woda z bojlera elektrycznego. 

5. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  nieruchomości: 
• z poz. nr 1 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem D40MW – teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej 
•  z pozycji 2 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem D34MN,U –teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej lub usług, strefa ‘’B’’ częściowej ochrony konserwatorskiej, 
• z pozycji 3 na terenie oznaczonym symbolem 4.MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
• z pozycji 4 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 1MNu –teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

z dopuszczeniem zabudowy usługowej i 1KDL. 
6. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

685, 694, 802, 1163, 1243, 1598, 1626 2076,2105) powyższa sprzedaż zwolniona jest od podatku VAT.  
7. Powyższe nieruchomości będą sprzedawane w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 

21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)-na rzecz najemcy lokalu 
mieszkalnego. 

8.  Okres publikacji wykazu biegnie od dnia 17 stycznia 2022 roku do dnia 7 lutego 2022roku. 
9. Określa się termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo  w nabyciu nieruchomości 

zgodnie z art. 34 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1899) tj. do dnia 28 lutego 2022r 

10. Powyższy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim Plac 
Kościuszki 2, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w 
prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.aleksandrow-lodzki.pl 

11. Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie 
Łódzkim, pokój 112, tel. 042 270 03 54. 

 
Aleksandrów Łódzki dnia 17 stycznia 2022 roku. 
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BURMISTRZ ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Położenie
nieruchomości

KW Nr 
działki

Powierzchnia 
działki

Cena 
nieruchomości 

brutto

Wadium

Brużyczka Księstwo, gm. 
Aleksandrów Łódzki

LD1G
/00038123/1

43/5 0,1595ha 78.105,00zł 15.600,00zł

1. Przedmiotowa działka jest niezabudowana, liczne naniesienia roślinne ( głównie sosny, miejscami dąb oraz 
samosiejki), wymagające niezbędnej przecinki w celu zabudowy działki 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 działka nr ewid. gruntów 43/5, 
położona w Brużyczce Księstwo gm. Aleksandrów Łódzki znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 
1MN-zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Szczegółowe warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
określa pełny wypis i wyrys z obowiązującego dla tego obszaru miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

3. Powyższa nieruchomość jest wolna od wszelkich zobowiązań i obciążeń.
4. Przetarg odbędzie się 01 marca 2022r. o godzinie 9.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie 

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

do dnia 23 lutego 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 23.02.2022r. 

6. Poprzedni przetarg ogłoszono 03.11.2021r., 18.01.2022r.
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 09 marca 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 18 stycznia 2022 roku.

 GG.7125.41.2021.MN.2233 
  

  
 BURMISTRZ ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO 

ogłasza wykaz lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu. 
 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 i art. 37 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551, 1561) i art. 
30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2021 poz. 1372.) oraz w 
wykonaniu Uchwały nr LVI/543/18 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 czerwca 2018 roku w 
sprawie ustalenia określenia zasad sprzedaży na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych oraz 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, stanowiących własność Gminy 
Aleksandrów Łódzki oraz warunków udzielania bonifikat i wysokości ich stawek procentowych 
 

Przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny 
 wraz z ułamkową częścią gruntu: 

 

Położenie nieruchomości,  
numer lokalu 

Nr działki,  
pow. w ha KW 

Cena ułamkowej 
części gruntu  

Cena naniesień 
budowlanych 

Udział w gruncie 

Aleksandrów Łódzki, ul. 
Wojska Polskiego 7 m 16, 

obręb A-4 
 

22/2, 22/4, 23/4  
łącznie pow. 

1711m2 

LD1G 
/00049618/8 

25.500,00zł 
118.800,00zł 6280/75625 

 
1. Budynek mieszczący ww. lokal mieszkalny ( lewa oficyna) to ciąg budynków murowanych, wybudowanych 

w technologii tradycyjnej. Budynek I piętrowy, częściowo podpiwniczony. W budynku znajdują się lokale 
mieszkalne. Na parterze znajdują się ponadto pomieszczenia wspólne z WC, w piwnicy znajdują się 
pomieszczenia wspólne oraz komórki lokatorskie przynależne do lokali. Obiekt został wzniesiony w I 
połowie XX w: 

• Lokal nr 16 ( dawny nr 19) o powierzchni użytkowej 60,37m2, zlokalizowany jest na I piętrze 
ww. budynku. Na lokal składają się trzy pokoje (14,39m2, 7,48m2 i 7,96m2), kuchnia (7,58m2), 
łazienka (3,39m2), przedpokój (9,01m2) i korytarz ze schodami ( 10,56m2). Do lokalu 
przynależy komórka o powierzchni 2,43m2, znajdująca się w piwnicy budynku. 
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną , wodno-kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie 
kotłem gazowym dwufunkcyjnym, ciepła woda z kotła gazowego. 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa 
nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MW,U- tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej oraz usługowej, strefa ,,B’’ częściowej ochrony konserwatorskiej. 

3. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r.  o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 
2021 r. poz. 685, 694, 802, 1163, 1243, 1598, 1626.) powyższa sprzedaż zwolniona jest od podatku VAT.  

4. Powyższa nieruchomość będzie sprzedawana w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.3 
ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 
r. poz. 11, 234, 815, 1551, 1561.)-  na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego. 

5.  Okres publikacji wykazu biegnie od dnia 20 grudnia 2021 roku do dnia 11 stycznia 2022roku. 
6. Określa się termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 

nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551, 1561.) tj. do dnia 01 lutego 2022r 

7. Powyższy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim 
Plac Kościuszki 2, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez 
ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.aleksandrow-lodzki.pl 

8. Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w 
Aleksandrowie Łódzkim, pokój 112, tel. 042 270 03 54. 

 
Aleksandrów Łódzki dnia 20 grudnia 2021 roku. 
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WYKAZ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY  
W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ 

 
Położenie 

nieruchomości KW Nr działki Powierzchnia 
działki 

Cena zabudowanej 
nieruchomości 

Aleksandrów Łódzki, 
ul. Kilińskiego 25, 

obręb A-2 
 

LD1G 
/00093092/7 

 
 

 
LD1G 

/00037725/4 

udział w ½ 
części działki 

266/6, 
 
 

udział w 
24/96 części 
działek 266/4 

i 266/5  
 

 
0,0314ha 

 
 
 

0,0005ha  
i 

0,0006ha 
 
 

108.700,00 

1. Zabudowana nieruchomość gruntowa położona w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 
Kilińskiego 25, stanowiąca udział ½ części w działce nr 266/6 o pow. 314m2 wraz z budynkiem i 
zabudową gospodarczą oraz udział 24/96 części w działkach ew. nr 266/5 o pow. 6m2 i nr 266/4 
o pow. 5m2. Z powyższymi udziałami w działkach gruntu związane jest prawo zamieszkiwania i 
korzystania z lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się na parterze budynku (front, część 
południowa), składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju-pokój w amfiladzie- 
wejście przez kuchnię o powierzchni użytkowej 39,00m2 oraz komórki o pow. użytkowej 7,51m2 
w budynku gospodarczym znajdującym się na działce nr 266/6. Budynek mieszkalny (front) przy 
ul. Kilińskiego został wybudowany w latach 30 XX w. jest to obiekt murowany, piętrowy, 
niepodpiwniczony. Budynek stanowi całość gospodarczą z budynkiem położonym na działce 
sąsiedniej. Ulica Kilińskiego posiada nawierzchnię asfaltową, chodniki betonowe, oświetlenie 
oraz pełne uzbrojenie w media ( energia elektryczna, wodociąg, gazociąg i kanalizacja). Gmina 
Aleksandrów Łódzki nie posiada dokumentacji projektowej i technicznej, dotyczącej zabudowy 
tej działki oraz przyłączy mediów. 

2. Zgodnie z wypisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o numerze 
ewidencyjnym gruntów 266/4, 266/5, 266/6 położone Aleksandrów Łódzki, obręb A-2, znajdują 
się na terenie oznaczonym symbolem D43MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Działki położone są w strefie ochrony konserwatorskiej ,,B’’ warunki realizacji inwestycji ustala 
każdorazowo odpowiedni Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Łodzi.  

3.  Nieruchomość będzie sprzedawana w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 37 ust.2 pkt. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.  

4. Sprzedaż zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685). 
5. Okres publikacji wykazu biegnie od dnia 27 grudnia 2021r. do dnia 17 stycznia 2022r.  
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 09 lutego 2022r.  
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu 
Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, pok.112, tel. 42 270 03 53, 42 270 03 54. 
 

Aleksandrów Łódzki 27 grudnia 2021 roku. 
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ogłoszenia

 

1 
 

  
 BURMISTRZ ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO 

ogłasza wykaz lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu. 
 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 i art. 37 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021.1899) i art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2021 poz. 1372, poz. 1834) oraz w wykonaniu Uchwały nr LVI/543/18 Rady 
Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia określenia zasad 
sprzedaży na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, stanowiących własność Gminy Aleksandrów Łódzki oraz 
warunków udzielania bonifikat i wysokości ich stawek procentowych 
 

Przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny 
 wraz z ułamkową częścią gruntu: 

 
 

Lp. Położenie nieruchomości,  
numer lokalu 

Nr działki,  
pow. w ha KW 

Cena ułamkowej 
części gruntu  

Cena naniesień 
budowlanych 

Udział w gruncie 

 
1. 

 
Aleksandrów Łódzki, 

ul. 1 Maja 27 m 1, 
 obręb A-1 

 

423-0,1417ha 
 

LD1G 
/00037875/0 

18.500,00zł 
56.000,00zł 3390/41592 

 
1. Budynek mieszczący lokal mieszkalny nr 1, to obiekt parterowy z poddaszem częściowo użytkowym, 

wzniesiony w technologii tradycyjnej w 1871 roku: 
 

• Lokal nr 1 ma powierzchnię użytkową 29,32m². Jest zlokalizowany na parterze budynku 
frontowego przy ul. 1 Maja 27. Na lokal składa się, 1 pokoju (20,11m²), kuchnia (8,39m²), 
łazienka (0,82m²). 
Do lokalu przynależy komórka o pow. 4,58m² znajdująca się w budynku gospodarczym. 
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie 
kotłem gazowym dwufunkcyjnym, ciepła woda z kotła gazowego. 
 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się 
na terenie oznaczonym symbolem C17MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, 
strefa ,,B’’ częściowej ochrony konserwatorskiej. 

3. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 
2021 r. poz. 685, 694, 802, 1163, 1243, 1598, 1626, 2076, 2105.) powyższa sprzedaż zwolniona jest od 
podatku VAT.  

4. Powyższa nieruchomość będzie sprzedawana w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.3 
ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)-na rzecz 
najemcy lokalu mieszkalnego. 

5.  Okres publikacji wykazu biegnie od dnia 17 stycznia 2022 roku do dnia 07 lutego 2022roku. 
6. Określa się termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 

nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) tj. do dnia 28 lutego 2022 roku. 

7. Powyższy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim 
Plac Kościuszki 2, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez 
ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.aleksandrow-lodzki.pl 

8. Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w 
Aleksandrowie Łódzkim, pokój 112, tel. 042 270 03 54. 

 
Aleksandrów Łódzki dnia 17 stycznia 2022 roku. 
 

 

1 
 

  
 BURMISTRZ ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO 

ogłasza wykaz lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu. 
 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 i art. 37 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021.1899) i art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz.U. 2021 poz. 1372, poz. 1834) oraz w wykonaniu Uchwały nr LVI/543/18 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim 
z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia określenia zasad sprzedaży na rzecz najemców, samodzielnych lokali 
mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, stanowiących własność 
Gminy Aleksandrów Łódzki oraz warunków udzielania bonifikat i wysokości ich stawek procentowych 
 

Przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokale mieszkalne 
 wraz z ułamkową częścią gruntu: 

 
 

Lp. Położenie nieruchomości,  
numer lokalu 

Nr działki,  
pow. w ha KW 

Cena ułamkowej 
części gruntu  

Cena naniesień 
budowlanych 

Udział w gruncie 

 
1. Aleksandrów Łódzki, 

ul. 1 Maja 27 m 7, 
 obręb A-1 

423-0,1417ha 
 

LD1G 
/00037875/0 

17.700,00zł 
66.500,00zł 3505/41592 

 
2. 

Aleksandrów Łódzki, 
ul. 1 Maja 27 m 8, 

 obręb A-1 

423-0,1417ha 
 

LD1G 
/00037875/0 

30.300,00zł 
122.600,00zł 6073/41592 

 
1. Budynek mieszczący lokal mieszkalny nr 7 i nr 8, to obiekt parterowy z poddaszem częściowo użytkowym, 

wzniesiony w technologii tradycyjnej w 1871 roku: 
• Lokal nr 7 ma powierzchnię użytkową 31,16m². Jest zlokalizowany na parterze budynku 

oficyny przy ul. 1 Maja 27. Na lokal składa się, 1 pokoju (15,08m²), kuchnia ( 6,46m²), łazienka 
(4,78m²), przedpokój (3,27m²) i wiatrołap (1,57m²). 
Do lokalu przynależy komórka o pow. 3,89m² znajdująca się w budynku gospodarczym 
dobudowanym do budynku mieszkalnego oficyny. 
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie 
kotłem gazowym dwufunkcyjnym, ciepła woda z kotła gazowego. 

• Lokal nr 8 ma powierzchnię użytkową 56,91m². Jest zlokalizowany na parterze budynku 
oficyny przy ul. 1 Maja 27. Na lokal składa się, 2 pokoi (12,66m² i 20,89m²), kuchnia ( 6,97m²), 
łazienka (6,29m²), przedpokój (7,91m²) i wiatrołap (2,19m²). 
Do lokalu przynależy komórka o pow. 3,82m² znajdująca się w budynku gospodarczym 
dobudowanym do budynku mieszkalnego oficyny. 
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie 
kotłem gazowym dwufunkcyjnym, ciepła woda z kotła gazowego. 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się 
na terenie oznaczonym symbolem C17MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, 
strefa ,,B’’ częściowej ochrony konserwatorskiej. 

3. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 
2021 r. poz. 685, 694, 802, 1163, 1243, 1598, 1626, 2076, 2105.) powyższa sprzedaż zwolniona jest od 
podatku VAT.  

4. Powyższa nieruchomość będzie sprzedawana w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.3 
ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)-na rzecz 
najemcy lokalu mieszkalnego. 

5.  Okres publikacji wykazu biegnie od dnia 17 stycznia 2022 roku do dnia 07 lutego 2022roku. 
6. Określa się termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 

nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) tj. do dnia 28 lutego 2022 roku. 

7. Powyższy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim 
Plac Kościuszki 2, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez 
ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.aleksandrow-lodzki.pl 

8. Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w 
Aleksandrowie Łódzkim, pokój 112, tel. 042 270 03 54. 

 
Aleksandrów Łódzki dnia 17 stycznia 2022 roku. 

Zamiast łańcucha — elastyczne linki z amor-
tyzatorami — taką zamianę proponuje aleksan-
drowski samorząd właścicielom czworonogów 
z terenów wiejskich. To kolejna prozwierzęca 
akcja Fundacji Animal SOS , która ma popra-
wić los Burków uwiązanych do bud. Specjalne 
linki od nowego roku za darmo trafiają na wiej-
skie podwórka. Pierwsze 48 linek już rozdano.

Linki zakupiono z pieniędzy zebranych na 
portalu zrzutka.pl przez fundację Animal SOS 
z Aleksandrowa, która wspiera pro zwierzęcy-
mi działaniami tutejszy samorząd. Linka ma 
poprawić jakość życia zwierzaka, zapomniane-
go, przykutego krótkim łańcuchem do budy.

Obecne przepisy zabraniają trzymania zwie-
rząt domowych na uwięzi dłużej niż 12 godzin 
w ciągu doby. Minimalna długość łańcucha to 
3 metry. Osoby, które łamią prawo i trzymają 
zwierzę na uwięzi przez całą dobę, popełniają 
wykroczenie, które jest karane grzywną. (kbs)

Wiele osób dokarmia 
zimą ptaki. Nie każdy jed-
nak wie, jak jednak to ro-
bić mądrze i nie zaszkodzić 
naszym skrzydlatym przy-
jaciołom. Podpowiadamy. 

Do karmienia ptaków uży-
wamy tylko naturalnych pro-
duktów – nie przetworzonych 
przez człowieka! W sklepach 
bez trudu zdobędziemy kasze, 
zboża, płatki owsiane, ziarna 
słonecznika, nasiona konopi, 
pestki dyni, orzechy, suszone 
owoce oraz gotowe mieszan-
ki nasion dla dzikich ptaków. 
A co najbardziej lubią najczę-
ściej spotykane u nas gatunki?
Sikorki — nasiona słonecznika 
i innych roślin oleistych , orze-
chy, słonina bez soli. 
Wróble — nasiona słonecz-
nika, proso, suszone owady, 
pszenica. 
Gołębie — proso, pszenica, ku-
kurydza, słonecznik. 
Wrona i krukowate — orzechy, 
mieszanki ziaren z różnego 
typu kaszami, słonina bez soli. 
Kosy — owoce suszone i świe-
że, mieszanki zbóż, tłuszcz — 
posiekana słonina. 

Ptaków nie wolno karmić 
produktami solonymi — t.j. 
orzeszkami solonymi, solo-
ną słoniną, słonym pieczy-
wem. Bardzo niebezpieczny 
jest pokarm zepsuty (np. 
spleśniały chleb) lub pieczy-
wo namoczone i zamarznię-
te. Nie wolno dawać ptakom 
nie ugotowanego pęczaku 
oraz innych pęczniejących 
w przewodzie pokarmowym 
ziaren!

Głodne ptaki zjedzą wszyst-
ko, ale efekty mogą być tra-
giczne. 

Linka zamiast łańcucha Dokarmiaj ptaki, ale z głową
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sport

Za nami niezwykłe emocje 87. Plebiscytu Przeglądu Sportowego 
na Sportowca Roku. Wygrał Robert Lewandowski, druga była Anita 
Włodarczyk. Wyniki plebiscytu nie spodobały się innemu nominowa-
nemu Pawłowi Fajdkowi. Postanowił publicznie o tym powiedzieć 
i wsadził kij w mrowisko. Brązowy medalista z Tokio w rzucie mło-
tem przekonywał, że Anita Włodarczyk powinna wygrać. 

„Robert Lewandowski wielkim sportowcem jest, to nie podlega 
dyskusji, ale w światowym sporcie złoto olimpijskie jest Graalem 
sportowców! (...) Medale olimpijskie są w roku olimpijskim naj-
lepszym wykładnikiem" - przekonywał czterokrotny mistrz świata 
w rzucie młotem.

To tylko fragment cytatu Pawła Fajdka, znakomitego lekkoatle-
ty, jednego z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce. Pokazał, że ma 
inne zdanie i jak często to bywa, nie boi się publicznie wyrazić myśli.

Jego zdanie na temat faworyta nie spodobało się wielu kibicom, 
nie zgodzili się z nim dziennikarze sportowi, a nawet koledzy i kole-
żanki z branży lekkoatletycznej. Tak naprawdę plebiscyty mają to 
do siebie, że nigdy nie są sprawiedliwe. Łączą sporty drużynowe ze 
sportami indywidualnymi. Mamy w pierwszej dziesiątce ubiegłego 
roku sportowców, którzy uprawiają najpopularniejsze dyscypliny 
i tych, o których dowiadujemy się dopiero, kiedy zdobędą medal olim-
pijski. Nawet najlepszej na świecie kapitule ciężko jest jednoznacznie 
porównać pewne sukcesy.

Uwaga. To moje zdanie. Robert Lewandowski był najlepszy 
w 2021 roku z nominowanych i według mnie ta nagroda trafi ła w od-
powiednie ręce. Kocham piłkę i zdaję sobie sprawę, że jego droga do 
sukcesu była bardzo ciężka. Po prostu za dużo ludzi gra na świecie 
w ten sport i na jego miejsce – czyli najlepszego piłkarza świata jest 
co najmniej 38 mln osób, czyli cała Polska. To sport mający około 
4 miliardów fanów. Przyglądamy się często najlepszym piłkarzom 
i śmiało trzeba przyznać, że zdecydowanie ciężej jest zostać piłka-
rzem z pierwszej trójki świata niż medalistą olimpijskim. To bardzo 
kontrowersyjne zdanie, warte dyskusji. Jednak nigdy nie znajdziemy 
na nie takiej odpowiedzi, która wszystkich zadowoli.

Oczywiście, że te słowa można podważyć, można dyskutować i mieć 
zupełnie inne zdanie. Ok. Anita Włodarczyk w Tokio zdobyła trzecie 
olimpijskie złoto. Ona nic już więcej nie mogła w 2021 roku zrobić. 
W swoim dorobku ma cztery złote medale mistrzostw świata i cztery 
złote mistrzostw Europy oraz jeden brązowy. Jest wielka w swojej dys-
cyplinie, śmiało można powiedzieć, że osiągnęła praktycznie wszystko, 
co mogła osiągnąć. Jednak Robert Lewandowski nigdy nie zdobędzie 
olimpijskiego medalu, który dla lekkoatlety jest tak ważny, jak dla Le-
wandowskiego medal z wygrania Ligi Mistrzów. 

Problem lekkoatlety jest obecnie taki, że jak już osiągnie wszystko, 
czyli złoto na olimpiadzie, to jeszcze musi się martwić o pana Rober-
ta, czy go w plebiscycie nie przebije. Najlepszy strzelec Bundesligi, 
czyli jednej z najlepszych lig świata, człowiek bijący wielkie rekordy 
i należący do pierwszej światowej trójki, bez sukcesów z reprezenta-
cją Polski, jest w stanie pokonać sportowca w jego roku olimpijskim. 

Szczerze, to nie ma co porównywać osiągnięć, bo każdy z na-
szych mistrzów jest wielki, a te spekulacje związane z wygraniem 
plebiscytu, są tylko i wyłącznie dla dziennikarzy i kibiców. Zarów-
no Robert Lewandowski jak i Anita Włodarczyk mają świadomość 
swoich wybitnych dokonań, a ten plebiscyt, zresztą jak każdy, jest 
pewną formą zabawy.

Ja widzę jednak inny problem, w którym gryzie się na co dzień lek-
ka atletyka z piłką nożną. To bariera fi nansowa. Wyobraźmy sobie, 
że nasi piłkarze grający w najwyższej klasie rozgrywkowej w ciągu 
roku potrafi ą zarobić niewyobrażalne kwoty pieniężne. Większe niż 
za sukces czteroletniej pracy lekkoatlety uwieńczony medalem olim-
pijskim. A na jakim poziomie stoi piłka nożna w Polsce? A jak wielkich 
lekkoatletów mamy w skali światowej? W sporcie nie ma sprawiedli-
wości i nigdy nie będzie. Zawsze ktoś jest zwycięzcą i zawsze mamy 
więcej poszkodowanych. Dzięki temu sport również poza stadionem 
jest niezwykle emocjonujący…

Przed nami nasz plebiscyt na Sportowca Roku. Nasz aleksan-
drowski. Być może dla kogoś też może być niesprawiedliwy. Choć 
traktowany jest bardziej w kategorii zabawy, to jednak niesie emo-
cje, które udzielają się nie tylko sportowcom, trenerom czy przedsta-
wicielom klubów, ale również kibicom. Wspólnie z Kapitułą staramy 
się jednak, by był sprawiedliwy. Wiemy, że ciężko o sprawiedliwość, 
ale jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził… A Robert 
Lewandowski wyprowadził Polskę ze świetlicy na salony. To obecnie 
najpopularniejszy Polak na świecie… 

Historie, które 
przydarzyły się 
pasjonatowi sportu 
z małego miasteczka

Michał Kiński

• Wersalkę, szafę i stolik oddam za darmo. Tel. 504 
150 341. 

• Pospawam i polutuję, wymienię zamek lub 
wkład wykonuję: kolana piecowe z grubszej 
blachy, kolana z blachy kwasoodpornej, 
czapki kominowe, oraz daszki okrągłe 
i kwadratowe oraz kosze wszystko po 
zaniżonych cenach. Tel. 692 682 070. 

• Wykonuję drobne prace domowe. Tel. 518 743 129. 
• Poszukiwany pracownik – pomoc stajennego – do 

stajni Adrianna w Adamowie Starym. Tel. 502 134 335.
• Kupię – działkę rolną od 4 – 5h szerokość 80 – 

120m, okolice Aleksandrów Łódzki lub Zgierz. Tel. 
796 560 478

• Szukam pracy jako stróż, pomoc kuchenna. Tel. 518 
743 129. 

• 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. 
• 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. 

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

• 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

OGŁOSZENIA DROBNE
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— Dzięki wygranej zna-
leźliśmy się automatycznie 
w fi nale młodzieżowych 
mistrzostw Polski junio-
rek. Wyniki tak się ułożyły, 
że po dwóch zwycięstwach 
z MUKS Piaseczno 68:53 
i MUKS Poznań 56:54 nie 
byliśmy pewni awansu. 
Zwycięstwo z GTK Gdynia 
78:56 potwierdziło dobrą 
dyspozycję zawodniczek 
i sukces — powiedział An-
drzej Maciejewski, dyrek-
tor sportowy UKS Basket 
Aleksandrów. 

Pod koniec stycznia UKS 
Basket SMS zagra w fi nale 
Młodzieżowego Pucharu 
Polski, jednak lokalizacja 
jeszcze nie jest znana. 

Sztab trenerski — I tre-
ner Adam Rajkowski (od-
powiedzialny za przygo-
towanie koszykarskie), 
II trener Marcin Grocki 
(przygotowanie koszykar-

skie), Sebastian Karalus 
(przygotowanie motorycz-
ne/fi zjoterapeuta).

UKS Basket SMS: kapi-
tan Alicja Jarząb (rocznik 
2003), Justyna Adamczuk 
(2005), Emilia Bołbot 
(2003), Joanna Byczkow-
ska (2003), Natalia Donica 
(2004), Karolina Dżochow-
ska (2004), Paulina Hnida 
(2003), Aleksandra Rok 

(2003), Natalia Rudzińska 
(2003), Kinga Stasinowska 
(2003), Aleksandra Stasie-
łowicz (2006), Joanna Sze-
klicka (2005), Amelia Try-
bułowska (2003), Klaudia 
Węcłaś (2004), Gabriela 
Zaron (2005), oczywiście 
nie zapominamy o nieobec-
nych (kontuzjowanych), 
awans do Finałów MPP 
i MMP U-19 dedykujemy 
Wam — Natalii Bednarek 
(2004), Nadii Makowskiej 
(2003), Julii Skawińskiej 
(2004) oraz Oliwii Trzym-
kowskiej (2003). (Kiniu)

Nie tak dawno klub informował, 
że trenerem drużyny został Rado-
sław Koźlik, który trafi ł z Boruty 
Zgierz. Piłkarze są już po pierw-
szym tygodniu pracy, drugi zakoń-
czą pierwszym meczem sparingo-
wym z Widzewem II Łódź. Rywal 
na co dzień występuje w IV lidze. 

— Sztab szkoleniowy pracuje 
już od kilku dni z drużyną. Każdy 
zdaje sobie sprawę, jakie mamy 
zadanie do wykonania. Nie wy-
obrażamy sobie, że Sokół spadnie 
z ligi. Pierwszym transferem jest 
Bartłomiej Maćczak, który grał już 
u nas i pozostawił po sobie dobre 
wrażenie. Był niezwykle bram-
kostrzelnym piłkarzem, dlatego 
wykorzystał szansę gry w wyższej 
lidze. Teraz wraca do nas z KKS 
Kalisz – informuje Michał Bistuła, 
dyrektor sportowy klubu.

Przedstawiciele klubu zapowia-
dają, że to nie koniec wzmocnień. 
Do zespołu dołączy jeszcze kilku 

piłkarzy mających doświadczenie 
gry w wyższych klasach rozgryw-
kowych. Trzeba jeszcze uzbroić 
się w cierpliwość. Poznaliśmy już 
sztab szkoleniowy. 

— Asystentem trenera Radosła-
wa Koźlika będzie Kamil Kmieć. 
Trenerem bramkarzy jest Arka-
diusz Sima. Przygotowaniem fi -
zycznym będą zajmować się Paweł 
Zbieżak i Bartłomiej Grąbkowski 
— dodaje Michał Bistuła

Ireneusz Przybysz nadal pozo-
stanie na stanowisku kierowni-
ka drużyny, Amadeusz Brzosko 
i Krzysztof Urbański będą dbać 
o zdrowie piłkarzy. Nowy trener 
przygotowania fi zycznego Paweł 
Zbieżak trafi ł do Sokoła wspólnie 
z pierwszym szkoleniowcem z Bo-
ruty Zgierz.

Sokół Aleksandrów szuka part-
nerów biznesowych. Zarząd przy-
gotował ofertę dla osób, które 
mogą wspomóc klub.

— Przygotowaliśmy atrakcyj-
ną ofertę dla firm i osób, któ-
re chcą zaangażować się w So-
kół. Mamy duże możliwości. 
Reklama nie tylko ukaże się 
w mediach społecznościowych 
czy internecie, ale również na 
obiekcie naszego stadionu czy 
koszulkach meczowych piłka-
rzy. Pamiętajmy, że transmitu-

jemy mecze na własnym boisku 
i jest możliwość, by w ten spo-
sób również się zareklamować 
— zaznacza Dariusz Szulc, pre-
zes Sokoła Aleksandrów.

Szczegółowe informacje na te-
mat oferty biznesowej oraz zaku-
pu kalendarzy Sokoła na nowy rok 
znajdziemy na stronie interneto-
wej klubu www.tssokol.pl (Kiniu)

Przed nami 9. Plebi-
scyt na Sportowca Roku 
Aleksandrowa Łódzkiego 
2021. Wszystkich nomino-
wanych w sześciu katego-
riach poznamy już 7 lutego 
z momentem startu głoso-
wania internetowego. Gala 
fi nałowa zaplanowana jest 
na początek marca.

Stało się już tradycją, że 
gmina Aleksandrów Łódz-
ki oprócz stypendiów dla 
najzdolniejszych sportow-
ców, organizuje plebiscyt 
na Sportowca Roku. Przed 
nami już dziewiąta edycja. 
Głosowanie internetowe 
rozpocznie się 7 lutego i za-
kończy 13 lutego. Głosować 
będzie można w sześciu ka-
tegoriach: Sportowiec Roku, 
Młodzieżowy Sportowiec 
Roku, Trener Roku, Druży-
na Roku, Sportowa Impreza 
Roku i Klub Fitness Roku.

Niestety, ale przez pan-
demię w ubiegłym roku 
wypadły nam dwie ostat-
nie kategorie, ponieważ 
w 2020 roku nie można 
było organizować zbyt 
wielu imprez i często za-
mknięte były kluby fi tness. 
Na szczęście w 2021 roku 
sytuacja uległa popra-
wie i miejmy nadzieję, że 
w najbliższych dwunastu 
miesiącach będzie lepiej. 

Po zakończeniu głosowa-
nia tradycyjnie spotka się 
Kapituła plebiscytu, która 
również przyzna Nagro-
dy Specjalne Burmistrza. 
Wstępnie gala fi nałowa za-
planowana jest na 1 marca. 
Uroczystość jest o tyle wy-
jątkowa, że w przynajmniej 
raz w roku może spotkać 
się w jednym miejscu alek-
sandrowskie środowisko 
sportowe. (Kiniu)

Zagrają w fi nale

Piłkarze Sokoła Aleksandrów 11 stycznia rozpoczęli okres 
przygotowawczy. Do drużyny po ponad roku przerwy wrócił 
Bartłomiej Maćczak. Piłkarz odchodząc z Sokoła, był najlepszym 
strzelcem. Przed zespołem pierwszy sparing.

Bartłomiej Maćczak wraca do Sokoła. 

Sokół już trenuje pod okiem nowego trenera

Koszykarki UKS Basket Aleksandrów U-19 
awansowały do wielkiego finału Pucharu Polski. 
W ostatni weekend (14-16 stycznia) zakończyły 
trzydniowe zmagania w Gdyni. 




