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18-19 czerwca • DNI ALEKSANDROWA •

Organizator:

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego 
Jacek Lipiński

Partnerzy:

SOBOTA 18.06.
Scena główna
15:00 Sportowy Aleksandrów

• kluby fi tness z Aleksandrowa Łódzkiego
• Mażoretki

16:45 Koncert jubileuszowy z okazji 200-lecia 
nadania praw miejskich Aleksandrowowi 
w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP 

18:15 Tosteer 
19:30 Natalia Nykiel 
21:00 KULT 
23:00 Electric Night Fever 

• Melo.Kids
• DJ Kwiato
• Art1

Boisko do piłki plażowej
15:00 rozgrywki piłki siatkowej drużyn żeńskich 

organizowany przez Libero VIP Biesiadowo

NIEDZIELA 19.06.
Scena główna
15:00 Koncert laureatów Fes� walu Piosenki i Tańca 

„Aleksandrowska Wiosna” 
16:15 Energetyczny pokaz sportowej elegancji 

marki Nevana oraz odlotowe dzieciaki 
w zestawach fi rmy Kiiz by Kids

17:15 Grubson 
19:15 Enej 
21:00 Kombii

Stadion MOSiR
16:00 Charytatywny mecz

Poza tym:
Gry, konkursy związane z 200-leciem nadania 
praw miejskich, wesołe miasteczko, gastronomia, 
foodtracki, stoisko EKOmiasta, stoisko 
Aleksandrowskiego Forum Społecznego. 

Wstęp wolny. 

Zaprasza Jacek Lipiński Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego
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opinie

Gratulacjami dla naj-
lepszych sportowców 
rozpoczęła się w czwartek 
55. sesja Rady Miejskiej. 
Burmistrz Aleksandrowa 
Łódzkiego Jacek Lipiński 
wręczył nagrody za tego-
roczne wyniki sportowe 
dla uczniów Sportowej 
Szkoły Podstawowej 
i koszykarek UKS Basket 
Aleksandrów. Podczas 
Ogólnopolskiego Finału 
Drużynowych Biegów 
Przełajowych młodzi 
lekkoatleci zdobyli dwa 
złote i jeden brązowy 
medal. Z kolei koszykar-
ki UKS Basket Aleksan-
drów do lat 17 zdobyły 
brązowy medal podczas 
mistrzostw Polski. 

Nie bez echa prze-
szła też historyczny ty-
tuł Perły Samorządu dla 
Aleksandrowa Łódzkiego 
i burmistrza Jacka Lipiń-
skiego. Prócz gratulacji 
radni ufundowali tez 
drzewko — dąb, który za-
sadzony zostanie w par-
ku miejskim.

— Zostaliśmy najlep-
szą gmina w całym dzie-
sięcioleciu rankingu, więc 
z uwagi na tak ogromny 
sukces zakupiliśmy dąb, 
który mam nadzieję, bę-
dzie rozwijał się jak nasza 
gmina i będzie przypo-
minał mieszkańcom, że 
małe może też być najlep-
sze — mówi Małgorzata 
Grabarczyk przewodni-
cząca Rady Miejskiej. 

55. sesja przejdzie też 
do historii z jeszcze jed-
nego powodu. W Alek-
sandrowie Łódzkim 
zacznie działalność Mło-
dzieżowa Rada Miejska. 
Radni stwierdzili waż-
ność wyborów, które od-
były się w połowie maja. 

— I teraz już przecho-
dzimy do pracy w radzie, 
czyli w ciągu 14 dni od 
zatwierdzenia wybo-
rów musi się odbyć se-
sja Młodzieżowej Rady 
Miejskiej, na której radni 
złożą ślubowanie i wy-
biorą swojego przewod-
niczącego. I zaczną pra-

cę — wyjaśnia Mariusz 
Grabowski wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej 
w Aleksandrowie Łódz-
kim, opiekun Młodzieżo-
wej Rady Miejskiej. 

Młodzieżowa rada 
liczy 21 radnych — tak 
jak „dorosła”. Będzie or-

ganem doradczym i opi-
niotwórczym, a młodzi 
radni uczyć się będą 
samorządności i wystę-
pować w imieniu swoich 
wyborców, czyli naj-
młodszego młodego po-
kolenia aleksandrowian. 
(kbs)

Wydawca wydawnictwa 40 i cztery Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, redaktor Aga-
ta Kowalska oraz autorka tekstu Strażnicy kontra radni Krystyna Buda-Sowa przepraszają Pana 
Bartosza Zalega radnego Rady Miejskiej Aleksandrowa Łódzkiego za naruszenie jego dóbr oso-
bistych: godności, czci oraz dobrego imienia w publikacji zamieszczonej w powołanym wyżej 
wydawnictwie numer 10, która to publikacja naraziła Pana Bartosza Zalega na utratę zaufania 
niezbędnego do pełnienia funkcji publicznych oraz ubiegania się o nie w przyszłości.

Za Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim: Burmistrz Jacek Lipiński, Agata Kowalska, 
Krystyna Buda-Sowa.

Jaszczomb znowu w akcji
 

W środę 8 czerwca Rada Polityki Pieniężnej 

dziewiąty raz z rzędu podniosła tzw. referencyj-

ną stopę NBP — tym razem do 6 proc. To ozna-

cza, że raty kredytów hipotecznych zaciągnięte 

najczęściej przez młode rodziny na własne „M” 

podwoiły się. Ekonomiści wyliczają, że rata 

kredytu na 30 lat na 500 tys. zł zaciągniętego 

w styczniu 2021 r., która początkowo wynosiła 

ok. 1900 zł. po dzisiejszej decyzji "jaszczembia" 

Glapińskiego jest już dwukrotnie wyższa  i wy-

nosi ok. 3860 zł.

Nic tylko zakładać rodzinę w tym pięknym 

kraju i kupić sobie mieszkanie na kredyt. To 

jak strzelić sobie w kolano albo i w głowę. Czy 

przeciętnie zarabiającego młodego człowieka 

u progu kariery zawodowej stać na spłacanie 

prawie 4 tysięcy kredytu miesięcznie? A gdzie 

utrzymanie mieszkania, gdzie jedzenie, które 

jest w niektórych przypadkach droższe o poło-

wę niż w ubiegłym roku? Gdzie prąd, gaz, nie 

daj Boże węgiel — który kosztuje już 3 tysiące za 

tonę, podczas gdy rok temu można go było ku-

pić za 800 złotych? Nie wspominam o utrzyma-

niu ewentualnego dziecka — zakupie soczków, 

ubranek, lekarstw — to wszystko poszło w górę 

o kilkadziesiąt procent. Młodym rodzinom 

trudno będzie nawet wynająć mieszkanie, bo 

ceny najmu także poszybowały w górę i w Ło-

dzi sięgają już 2 tysięcy miesięcznie za zwykłe 

blokowe dwupokojowe mieszkanko.

Tak to właśnie PiS prowadzi politykę pro-

rodzinną, zachęcając Polaków do posiadania 

dzieci i dając na ich utrzymanie 500 złotych, 

czyli tyle co niebawem wystarczy na waciki 

i patyczki do czyszczenia uszu. I niech nie zasła-

niają się Putinem, bo owszem wojna na Ukra-

inie wzmogła inflację, ale w innych krajach 

jest ona o wiele niższa niż w Polsce. Od dawna 

twierdzę, że inflacja jest rządowi potrzebna, 

bo dzięki niej do budżetu trafiają dodatkowe 

miliardy z podatków. Dlatego jedną ręką PiS 

podsyca inflację — choćby przez wypłaty 13. 

i 14. emerytur, a drugą ręką ją gasi podno-

sząc stopy procentowe. W rezultacie wszyscy 

płacimy z miesiąca na miesiąc za wszystko 

coraz drożej, a młodzi ludzie o własnym miesz-

kaniu mogą zapomnieć. To się dopiero nazywa 

magiczna sztuczka — z jednej kieszeni wyjąć, do 

drugiej schować, a przy okazji oczyścić kiesze-

nie wszystkich dookoła. Brawo PiS!

Apis

Z rocznym opóźnieniem rozpo-
cząć się ma w nadchodzące wakacje 
remont drogi pomiędzy Aleksandro-
wem i Łodzią. Inwestycja ta miała 
wystartować już rok temu, ale wtedy 
miastu Łódź nie udało się znaleźć 
wykonawcy. Do przetargu zgłosiły się 
dwie firmy, jednak obydwie zapro-
ponowały ceny znacznie wyższe, niż 
wynosił budżet, którym dysponował 
zamawiający. Ostatecznie z remontu 
zrezygnowano, przesuwając go na 
ten rok. Teraz koszt remontu będzie 
jeszcze wyższy niż rok temu, bo ceny 
materiałów budowlanych, paliwa 
i robocizny poszły w górę o kilkadzie-
siąt procent.

— Jesteśmy już po otwarciu ofert, 
ale nie podpisaliśmy jeszcze umowy 
z żadnym oferentem — mówi Tomasz 
Andrzejewski, rzecznik Zarządu Dróg 
i Transportu w Łodzi. — Planuje-
my zrobić to w najbliższych dniach, 

a sam remont ulicy Aleksandrow-
skiej powinien rozpocząć się w wa-
kacje. Będzie on polegał na wymia-
nie nawierzchni jezdni na odcinku 
od ul. Szczecińskiej do granicy Łodzi 
z Aleksandrowem Łódzkim.

Niestety Łódź nie planuje po swo-
jej stronie budowy drogi dla rowe-
rów ani chodnika, na co mieszkańcy 
Aleksandrowa bardzo liczyli. Wiele 
osób chciałoby do pracy czy szkoły 
dojeżdżać rowerem, ale z racji braku 
ścieżki od granicy obu miast w kie-
runku Łodzi nie robią tego. Budowa 
ścieżki i chodnika jest nieodzowna 
tym bardziej, że jest na to miejsce 
w śladzie dawnego toru tramwajo-
wego. Brak chodników i drogi dla 
rowerów bardzo utrudnia bezpieczne 
poruszanie się rowerem i pieszo po 
ul. Aleksandrowskiej, przez co nie 
ma praktycznie żadnej alternatywy 
dla samochodu czy autobusu. I nadal 

nie będzie, co odcina Aleksandrów 
od możliwości dojazdu na dwóch kół-
kach do sąsiadującej z nami stolicy 
województwa. To bardzo ważne, bo 
wiele osób wybiera obecnie podróże 
rowerami, w tym także elektryczny-
mi, ze względu na drastyczne pod-
wyżki cen paliw. Tymczasem władze 
Łodzi żałując pieniędzy na porządnie 
zrobiony remont ulicy Aleksandrow-
skiej pozbawiają nas możliwości bez-
piecznej jazdy rowerem.

— Wjazd do Łodzi od strony Alek-
sandrowa to jak przejechanie grani-
cy dwóch cywilizacji — mówi Dorota 
Mazurek, mieszkanka Teofilowa. 
— Kończy się dobra droga, ścieżka 
dla rowerów, chodnik i oświetlenie, 
a zaczynają dziury, muldy, ciemności 
i wieczne korki. Nieważne, czy jedzie 
się samochodem czy rowerem —tam 
kończy się po prostu cywilizacja. Kie-
dy to się wreszcie zmieni? (kec)

Nie będzie chodników i drogi dla rowerów na ul. Aleksandrowskiej

Kończy się Aleksandrów — kończy się cywilizacja

Wieści z sesji
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lo-sms

Aby jednak wizje partii 
stały się ciałem, we wrześniu 
2021 tylnymi drzwiami, bez 
konkursu, miał zostać obsa-
dzony „prawy i sprawiedliwy 
swój”. Nieopatrznie wcze-
śniej wypłynęło jego nazwi-
sko i okazało się, że jest „tak 
bardzo doświadczony” w po-
przednich firmach, że aż boli 
wzrok przy rozliczaniu zali-
czonych afer i wpadek. I po-
mimo oporu mocodawców 
„swój” szybko się ewakuował 
i nawet pisma wysyłał, że bez 
jego woli wskazywano czyim 
ma być dyrektorem, a on wca-
le nie chciał. 

Przyszedł kwiecień 2022. 
Miłościwi i jedyni prawdziwi 
nabrali doświadczeń w ka-

muflażu i wynaleźli następną 
„koleżankę” i nawet pomyśle-
li o „prawidłowym” ułożeniu 
wyniku konkursu. „Popraw-
ni” członkowie Komisji nie 
zadawali żadnych pytań, bo 
wszystko przecież już wiedzie-
li. Nie przeszkadzało im, że 
kandydatka nie ma w zarzą-
dzaniu nawet małymi projek-
tami żadnego doświadczenia, 
że myli Aleksandrów Łódzki 
z Konstantynowem Łódzkim, 
że jest zaskoczona profilami 
sportowymi SMS LO (chociaż 
sama nazwa powinna napro-
wadzać tych mniej zoriento-
wanych). W tym samym dniu 
do szkoły przybywa kurator 
i poseł z narysowanym przez 
siebie czekiem gwarantują-

cym krainę mlekiem i mio-
dem płynącą. Wynikiem 7 do 
5 kandydatka została wybra-
na (w kontrze do kandydata 
Liceum Michała Bistuły). 

Zarząd Starostwa chciał 
już poinformować prezesa 
o wykonaniu zadania, gdy 
okazało się (ku zaskoczeniu 
skłóconego, ale „jednomyśl-
nego” Zarządu Powiatu), że 
społeczność szkolna — mło-
dzież, rodzice, nauczyciele 
i pracownicy niepedagogiczni 
samodzielnie myślą, widzą 
i oceniają rzeczywistość. Wy-
stosowano pisma Rady Pe-
dagogicznej, Rady Rodziców, 
Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego, młodzież przygotowa-

ła protest i plakaty. Wszyst-
ko z jednym przesłaniem: 
chcemy uczciwego konkursu, 
chcemy Dyrektora, który czu-
je i kocha SMS LO, który ma 
autorytet, który współpracuje 
z klubami sportowymi. Wizy-
tująca szkołę nominantka nie 
zechciała rozmawiać z zebra-
nymi nauczycielami, rodzica-
mi i młodzieżą, wręcz uciekła 
z pierwszej konfrontacji ze 
społecznością szkolną. Świet-
nie rokujący na przyszłość 
sposób porozumiewania się.

Obecna Dyrektor kończy 
umowę powierzenia funk-
cji z dniem 30.06.2022 r. 
Jednocześnie wicedyrektor 
LO-SMS złożyła rezygnację 
z dniem 1.07.2022 r. Umowę 

wypowiedziała główna księ-
gowa szkoły. 

To jest ta DOBRA ZMIA-
NA. Eksperymenty przepro-
wadzane na żywym, bardzo 
wrażliwym organizmie, tylko 
dla celów politycznych. Nie 
ma w tym odrobiny szacunku 
dla społeczeństwa obywatel-
skiego, z którym należy roz-
mawiać, konsultować, reago-
wać na potrzeby i uwagi.

Pisiowi sygnatariusze, 
wróćcie do lektur szkolnych — 
wykonywana przez was „praca 

u podstaw” jest zwykłym „wci-
skaniem kitu” i wszyscy widzą 
kolejną próbę zagarniania dla 
propagandowych celów in-
stytucji, która powinna być 
niezależna, aby kształcić mło-

dzież otwartą na świat, między 
innymi w duchu wartości po-
zytywistycznych.

Z poważaniem dla wytrwa-
łych Czytelników i szacunkiem 
dla społeczności szkolnej — je-
steśmy z Wami i w dalszym 
ciągu będziemy na sesjach 
Rady Powiatu Zgierskiego na-
zywać rzeczy po imieniu. 

Iwona Dąbek
Ilona Zinser

Arkadiusz Cichecki
Krzysztof Kozanecki

Radni Rady Powiatu Zgierskiego

Historia o tym, jak to PiS wybiera sobie 
dyrektora Liceum w Aleksandrowie Łódzkim
Czerwiec 2021 — w zgierskim Starostwie odbywa się 
konkurs na stanowisko dyrektora. Komisja wybiera 
nauczyciela z wieloletnim stażem, trenera, sportowca, 
wspieranego przez środowiska LO — Michała Bistułę. 
Ale nagle, jakaś „tęga głowa” wymyśla, że taki „nie nasz”, 
to nie będzie wiedział, jak „rządzić”: nie przyklęknie, 
nie umodli się na apelach, nie poprzecina wstążek z kim 
trzeba… Będzie słuchał młodzieży… a tu „dereforma 
Czarnka” do wprowadzenia. No i jeszcze nowa hala, 
która mogłaby nawet prezesa godnie przyjmować na 
wiecach. I cyk: wybór unieważniono! 

W dniu 7 czerwca grupa radnych Rady Powiatu Zgierskiego (Iwona Dąbek, Ilona Zinser, 
Bożena Palmowska, Arkadiusz Cichecki, Rafał Mamiński, Wojciech Budziarski, Sebastian Du-
nin i Krzysztof Kozanecki) złożyła wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Powodem złożenia 
tego wniosku jest niemożność decyzyjna Zarządu Powiatu Zgierskiego, który od roku nie może 
wybrać dyrektora aleksandrowskiego Zespołu Licealno-Sportowego. Sesja zaplanowana jest 
na 14 czerwca 2022 roku na godzinę 15.00 w Starostwie w Zgierzu ul. Sadowa 6a. 
— Zapraszamy tam wszystkich, którym na serce  leży normalne  funkcjonowanie aleksan-

drowskiego  liceum. W  porządku  obrad  przewidzieliśmy wystąpienia:  Rady  Pedagogicznej, 
Rady Rodziców, przedstawicieli uczniów, klubów sportowych i szkół współpracujących z ZLS. 
Podsumowaniem przeprowadzonej dyskusji ma być przyjęcie stanowiska Rady Powiatu Zgier-
skiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora w Zespole Licealno-Sportowym w Alek-
sandrowie Łódzkim — mówi Krzysztof Kozanecki. 

Kolorowy Kolorowy 
Dzień Dzień 
Dziecka…Dziecka…
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aktualności

W ramach obchodów Dnia Dziecka, w piątek 3 
czerwca Burmistrz Jacek Lipiński odwiedził Przed-
szkole nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim. Spotkał się tu 
z kilkoma grupami dzieci, którym czytał bajki. 

Była to też okazja, by dowiedzieć się czegoś o naj-
młodszych mieszkańcach Aleksandrowa. Okazało 
się na przykład, że dzieci lubią sport i kochają zwie-
rzęta. Większość ma jakiegoś pupila, a wiele z tych 
zwierząt pochodzi z adopcji. 

Burmistrz nie przyszedł z pustymi rękoma, bo 
pojawił się z olbrzymim koszem cukierków, a każde 
dziecko otrzymało również pamiątkową przypinkę 
wydaną z okazji 200-lecia Aleksandrowa Łódzkiego. 
Na kilkulatkach ta liczba naprawdę robiła wrażenie. 
Po spotkaniu, dzieci żegnały burmistrza jak kocha-
nego wujka, każdy chciał przybić z nim piątkę lub 
się przytulić na pożegnanie. S.S. 

21 czerwca 2022 godz. 19.00, Zabytkowy dwór 
Zachertów w Nakielnicy. 

W imieniu Elżbiety Pułaczewskiej, właścicielki 
dworu Partnerstwo na Rzecz Aleksandrowa Łódzkie-
go oraz Abstynenckie Stowarzyszenie Samopomocy 
Raj serdecznie zapraszają na Noc Kupały.

Tradycyjnie spotkamy się w ogrodzie zabytko-
wego dworu Zachertów w Nakielnicy we wtorek 21 
czerwca o godz.19.00 i będziemy świętować naj-
dłuższy dzień w roku! Będziemy witać lato.

W programie koncert zespołu RGB (Rozrywkowa 
Grupa Bluesowa) „Dzień dobry Lato!”, poczęstunek, 
symboliczne ognisko oraz puszczanie wianków.

Wejściówka – własnoręcznie upleciony wianek!
Serdecznie zapraszamy. 

6 czerwca 2022 r. w Szkole 
Podstawowej nr 1 im. Jana Paw-
ła II odbył się coroczny gminny 
konkurs „Matematyka dla Smy-
ka” skierowany do uczniów klas 
drugich. Wzięło w nim udział 6 
drużyn czteroosobowych repre-
zentujących każdą ze szkół z te-
renu miasta i gminy. Konkurs 
składał się z 4 zadań praktycz-
no–logicznych oraz testu z za-
daniami logicznymi, w których 
uczniowie musieli wykazać się 
umiejętnościami matematycz-
nymi, współpracy oraz szyb-
kiego działania, gdyż jak mówił 
wybitny matematyk L.E.J. Bro-
uwer „Matematyka — to bar-
dziej czynność niż nauka”.

I miejsce zajęła reprezentacja 
Sportowej Szkoły Podstawowej 

nr 3 im. Józefa Jaworskiego 
w Aleksandrowie Łódzkim,

II miejsce ex aequo zajęły re-
prezentacje Szkoły Podstawo-
wej im. Ks. Stefana Kard. Wy-
szyńskiego Prymasa Tysiąclecia 
w Rąbieniu oraz Szkoły Podsta-
wowej nr 1 im. Jana Pawła II 
w Aleksandrowie Łódzkim,

III miejsce zajęła reprezenta-
cja Szkoły Podstawowej im. Ry-
szarda Wyrzykowskiego w Beł-
dowie,

IV miejsce zajęła reprezen-
tacja Szkoły Podstawowej nr 4 
im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Aleskandrowie Łódzkim,

V miejsce zajęła reprezentacja 
Szkoły Podstawowe z oddziała-
mi integracyjnymi im. Janusza 
Korczaka w Rudzie Bugaj.

Gratulujemy wszystkim bio-
rącym udział chęci do działania, 
przezwyciężenia stresu związa-
nego z konkursem oraz zamiło-
wania do matematyki, która jest 
królową nauk.

Dziękujemy sponsorom za 
ufundowane nagrody: Bankowi 
PKO oddział Aleksandrów Łódz-
ki, Figlorajowi Alexland, Radzie 
Rodziców SP nr 1; rodzicom: Alek-
sandrze Białas, Justynie Brzóska, 
Natalii Kluza, Karolinie Jabłoń-
skiej-Jesień i Agacie Kowalczyk. 

Pyszne ciasteczka ufundo-
wali: ZPH Cukiernia Słodki Za-
kątek Mariusz Hak, Piekarnia 
T. Stefańczyk i K . Bernaciak. 

Organizatorki: Jolanta Chy-
ła, Milena Wolska, Aleksandra 
Krawczyk, Joanna Pietrzak. 

Konkurs matematyczny

Noc Kupały

Burmistrz czyta dzieciom

W sobotę 25 maja, trzy pary 
otrzymały z rąk Burmistrza Jac-
ka Lipińskiego Medale za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie. 
Medale te przyznaje Prezydent 
Rzeczpospolitej Polskiej pa-
rom małżeńskim, które przeży-
ły wspólnie, co najmniej 50 lat. 
W Urzędzie Stanu Cywilnego 
swoje święto w towarzystwie ro-
dzin, przeżywali państwo Zdzi-
sław i Teresa Maria Szymań-

scy, oraz Jan i Maria Stefania 
Świątkowscy, których wspierało 
również liczne grono przyjaciół 
z Partnerstwa na rzecz Aleksan-
drowa Łódzkiego. 

Natomiast państwo Wacław 
i Jadwiga Maliccy, ze względów 
zdrowotnych przyjęli Burmi-
strza Jacka Lipińskiego u sie-
bie w domu w Rąbieniu. Z tych 
samych przyczyn swój jubile-
usz obchodzili z opóźnieniem, 

bowiem ślub wzięli w Łodzi, 
w czerwcu 1966 i przeżyli ze 
sobą już 56 lat. Również w Łodzi 
pobrali się w 1970 państwo Szy-
mańscy. Natomiast najmłodsi 
stażem małżeńskim państwo 
Świątkowscy pobrali się we 
Wróblewie w roku 1971. Wszyst-
kim parom serdecznie gratulu-
jemy i życzymy jeszcze długich 
lat zgodnego pożycia w zdrowiu 
i miłości. S. Sobczak 

Złote gody w Aleksandrowie
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Ostatecznie spośród 44 
zgłoszonych projektów, któ-
re przeszły weryfikację, do 
realizacji zakwalifikowało 
się 13. Mieszkańcy miasta 
oddali 1500 głosów, ale dla 
porównania mieszkańcy Rą-
bienia i Rąbienia AB ponad 
600. Mało tego, rąbieńska 
społeczność zgarnęła połowę 
środków budżetu, bowiem 
wśród zwycięskich projektów 
znalazły się aż cztery właśnie 
z Rąbienia. 

I tak na pierwszym miej-
scu znalazł się projekt zakupu 

urządzenia hydraulicznego 
dla OSP Rąbień. Drugie miej-
sce „zajęła” wieża widokowa 
w Torfowisku Rąbień. Trzecie 
— również Rąbień — z projek-
tem na ratunek rezerwatowi. 
Czwartym rąbieńskim projek-
tem jest rewitalizacja parku. 

— Faktycznie, jesteśmy 
już sporą społecznością, a do 
tego bardzo zgraną. Mamy 
swoją „fecebookową” grupę, 
w której jest już ponad 5 tys. 
członków. Do tego spotykamy 
się, organizujemy akcje czy 
interweniujemy w przypadku 

jakiejkolwiek potrzeby. Jeśli 
więc było hasło i promocja, że 
głosujemy na Rąbień, długo 
nie trzeba było prosić — mówi 
sołtys Tomasz Dwojacki. 

Efekty tej sąsiedzkiej mobi-
lizacji będzie można zobaczyć 
w przyszłym roku, kiedy to 
ponad 600 tys. zł z tegorocz-
nej edycji budżetu powędruje 
właśnie do Rąbienia. Tak czy 
inaczej gratulujemy takiego 
zgranego teamu.

— Analizując zgłoszone, jak 
i zwycięskie projekty, widzi-
my, czego oczekują mieszkań-
cy. Po raz kolejny pokazali, że 
zależy im na walorach este-
tycznych miasta. Cieszę się, 
że i ekologia wzięła górę. Jak 
co roku również bezpieczeń-
stwo ma znaczenie. Mamy 
naprawdę odpowiedzialne, 
utożsamiające się z naszą 
małą ojczyzną społeczeństwo 

— mówi Iwona Dąbek sekre-
tarz miasta. 

Analizując statystyki, moż-
na wywnioskować, że bardziej 
aktywne były kobiety, które 
oddały o 350 głosów więcej 
niż mężczyźni. Biorąc pod 
uwagę najliczniejszą grupę 
wiekową, jaka wzięła udział 
w głosowaniu wynika, że była 
to grupa osób w wieku 36-49 
lat. Do samego głosowania 
mieszkańcy częściej używali 
telefonów komórkowych niż 
komputerów. 

Teraz projekty inwestycyj-
ne trafią do Wydziału Inwe-
stycji a projekty miękkie pod 
swoje skrzydła weźmie Wy-
dział Promocji. Już od począt-
ku lipca rozpoczną się proce-
dury przygotowawcze tak, by 
w przyszłym roku przystąpić 
do realizacji. Pozostałe 31 
projektów, które nie przeszły 

do ścisłego finału, wcale nie 
musi trafić do kosza. 

— Zawsze analizujemy 
te, którym zabrakło niewie-
lu głosów do zwycięstwa. 
W minionych latach bywało 
i tak, że realizacja tych zadań 
znajdowała się w normalnym 
budżecie gminy. Przeanalizu-
jemy i myślę, że ich zwolenni-
cy mogą liczyć na wsparcie ze 
strony samorządu — zapew-
nia Iwona Dąbek. 

Zatem właśnie tym spo-
sobem aleksandrowianie 
wydali 1 milion 200 tys. zł. 
Projektodawcom gratuluje-
my a mieszkańcom za każdy 
głos dziękujemy. Ósma edycja 
Aleksandrowskiego Budżetu 
Obywatelskiego przeszła do 
historii. (ak)

Poniżęj — lista zwycięskich 
projektów. 

Aleksandrowski Budżet Obywatelski 2023
Znamy już listę zwycięskich projektów tegorocznej 
edycji Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego. 
We wtorek 31maja w samo południe zakończył się 
etap głosowania. W tym roku w tej samorządowej 
zabawie wzięło udział ponad 2tys. 600 osób. 
Łącznie oddano ponad 17,5 tys. głosów.

Projekty, które uzyskały największą liczbę głosów. 

Miejsce Nazwa Koszt 
w zł

Liczba 
głosów

1 6. Zakup urządzenia hydraulicznego dla OSP w Rąbieniu 60 000 1012

2 3. Spoglądaj na przyrodę z góry — wieża widokowa w Torfowisku 
Rąbień

150 000 994

3 22. Na Ratunek — Torfowisko Rąbień 200 000 985

4 23. Gminne Święto Latawca 2 100 660

5 2. Zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Jastrzębiu Górnym

200 000 655

6 34. Letnie Kino Plenerowe 49 980 645

7 32. Zdrowo i bezpiecznie — karate, samoobrona, jiu jitsu w szkołach 
i przedszkolach

49 000 644

8 39. Zróbmy sobie park w Rąbieniu 200 000 640

9 15. „Miasto ogród” — nasadzenie drzew 25 000 606

10 1. Multisensoryczny plac zabaw 25 000 582

11 41. Tor przeszkód 129 000 570

12 42. Czas na wagę życia 95 000 557

13 10. Mała straż 40 000 529

14 4. Obcojęzyczne książki w aleksandrowskiej bibliotece 9 900 525
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Trudno o lepszy dzień, 
niż ten spędzony z przyja-
cielem. Wtorek, 31 maja, był 
więc doskonałym dniem dla 
wszystkich uczniów „Czwór-
ki”, bo Szkoła Podstawowa 
nr 4 w Aleksandrowie Łódz-
kim, od roku przyjaźni się… 
z trzmielem. 

W ramach zorganizowane-
go w placówce „Dnia Trzmiela”, 
młodzi aleksandrowianie mieli 
okazję, by porozmawiać m.in. 
z pszczelarzem czy fotografem 
przyrody. Był też konkurs, dzięki 
któremu powstało wiele domków 
dla dzikich zapylaczy. 

— To dla nas szczególne świę-
to — przyznaje Renata Papis, dy-
rektor placówki. — Przyjaźnimy 
się z trzmielami. Mamy przed 
szkołą ogród nazwany „Ma-
nufaktura Ogrodowego Trzmiela 
z Czwórki”. Powstał on w projek-
cie Aleksandrowskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Rok temu tak 
naprawdę jeszcze nie było tu nic, 
a teraz mamy przepiękne rośliny. 
Większość to gatunki miododaj-

ne które przyciągają olbrzymią 
ilość owadów. 

Działania proekologiczne to 
przy okazji doskonała lekcja 
dla dzieci, które w ramach Dnia 
Trzmiela mają okazję zapoznać 
się z olbrzymią dawką wiedzy 
przyrodniczej — również na temat 
tego, jak bardzo pożyteczne są 
pszczoły, trzmiele i inne zapyla-
cze. Domki, które dla swoich błon-
koskrzydłych przyjaciół zbudowali 
uczniowie „Czwórki”, bez wątpie-
nia szybko znajdą lokatorów. 

Z okazji „Dnia Trzmiela” 
w szkole pojawiło się wielu zna-
mienitych gości. 

— Czwórka ma to do siebie, że 
przyciąga fantastycznych ludzi, 
gościliśmy więc m.in. fotogra-
fa, którego pasją jest fotogra-
fowanie nocnych motyli. Miał 
u nas w szkole swoją wystawę. 
Dzisiaj przyjechał opowiedzieć 
o trzmielach, ich zwyczajach, 
o ich znaczeniu w przyrodzie. Go-
ściliśmy również pana z Uniwer-
sytetu Łódzkiego z Katedry Biolo-
gii i Ochrony Przyrody. 

By dostrzec, jak dobrą pracę 
dla zapylaczy wykonuje się w SP4, 
wystarczy zajrzeć do znajdującego 
się przed placówką ogrodu. Przez 
wiele miesięcy mieni się on bar-
wami kwiatów i roślin przyjaznych 
trzmielom, pszczołom i innym za-
pylaczom. Wystarczy podejść bli-
żej, by usłyszeć ich bzyk i zobaczyć 
jak ciężko pracują. jc 

Sobota mimo nie najlepszej 
pogody od rana obfitowała 
w pikniki w Aleksandrowie 
Łódzkim. Po latach pandemii 
i ograniczeń wszyscy są spra-
gnieni spotkań i powrotu do 
normalności. Nic też dziw-
nego, że na piknik rodzinny 
w aleksandrowskich zakła-
dach ABB przybyło ponad 
1000 osób. Jak na prawdziwy 
piknik przystało — było coś 
dla ciała i dla ducha. Nie za-
brakło oczywiście atrakcji dla 
dzieci, były dmuchańce, gry, 
zabawy, bańki mydlane i ma-
lowanie twarzy. 

Zakład ABB w Aleksandrowie 
Łódzkim, to ważny punk na mapie 
tego koncernu na świecie. To tu po-
wstają projekty, które trafiają nawet 
w kosmos. Zaproszony na piknik bur-
mistrz Aleksandrowa Łódzkiego Ja-
cek Lipiński powiedział, że jest dumny 
z tego, że tak zaawansowany techno-
logicznie zakład znajduje się w mie-
ście. Podkreślił również bardzo dobrą 
współpracę między ABB a miastem, 
życzył również wszystkim obecnym 
wspaniałej zabawy.

Skromniejszy, lecz za to jeszcze 
bardziej rodzinny charakter miał pik-
nik z okazji Dnia Działkowca w ROD 
Lotnia. I tu obecni nie mogli narzekać 
na nudę. Były koncerty kapeli Alek-
sandrowianie i Fabryki Brzmienia, 
warsztaty dla dzieci prowadzone przez 

modelarnię Alien Lab Jacka Świnogi, 
pokazy animatorów dla dzieci, pokazy 
strażackie, ciekawe samochody i lote-
ria. Były ciasta i wspaniała grochówka, 
której walory smakowe docenił sam 
burmistrz Jacek Lipiński. 

Spotkanie z Burmistrzem, było 
okazją do pokazania osiągnięć, ini-
cjatyw oraz przedstawienia proble-

mów, z jakimi borykają się działkow-
cy. Jednym z tych problemów jest na 
przykład oczyszczenie stawu. Roz-
mowy były bardzo konstruktywne, 
a burmistrz zadeklarował daleko idą-
cą pomoc w ich rozwiązywaniu oraz 
współpracę w realizacji wspólnych 
inicjatyw. To był dobrze spędzony 
dzień, tym bardziej, że po południu 
wyjrzało wreszcie słońce i można się 
było już bez przeszkód cieszyć piękną 
przyrodą. S.Sobczak

Pożyteczni przyjaciele w „Czwórce”

Aleksandrowskie pikniki



strona 740 i cztery, Nr 10 (651), 10 czerwca 2022 r. 

s 14

Jacek Czekalski: Czy mo-
żemy już grzać silniki 
i szykować się powoli do 
przejazdu pierwszym od-
cinkiem S14?

Maciej Zalewski: Myślę, że 
nie powoli, a już zdecydowa-
nie. Prace fizycznie są niemal 
zakończone, do załatwienia 
zostały nam formalności. Gdy 
uda się je doprowadzić do 
szczęśliwego finału, to myślę, 
że już w czerwcu przejedziemy 
pierwszym odcinkiem, czyli 
fragmentem, który liczy sobie 
ponad 12 km od węzła Lublinek 
do dawnego węzła Teofilów, 
a dziś, co podkreślam, ostatni 
węzeł odcinka pierwszego, to 
jest węzeł Aleksandrów Łódzki.
JC: Żeby to zobrazować, 
pojedziemy z Aleksandro-
wa w kierunku Pabianic 
i dalej na węzeł Róża, no 
i oczywiście w drugą stro-
nę — do Aleksandrowa.

MZ: Szybko, bezpiecznie 
i wygodnie. To będzie kapital-
na zmiana jakości. W pierwszej 
kolejności bardzo pozytywnie 
odczują tę zmianę mieszkań-
cy Konstantynowa, bo niemal 
cały ruch, przynajmniej tran-
zytowy, jaki jeszcze odbywa się 
drogą krajową 71 przez cen-
trum tego niewielkiego miasta, 
przeniesie się zapewne na dro-
gę ekspresową, bo taki jest cel 
jej istnienia. Na pewno będzie 
tam spokojniej i lepiej. Będzie 
się lepiej żyło. 
JC: Aleksandrowianie na 
taki komfort muszą pocze-
kać do zakończenia dru-
giego odcinka, który połą-
czy trasę S8 z autostradą 
A2. 

MZ: W istocie. Trzeba po-
czekać do wiosny przyszłego 
roku. Zaawansowanie prac na 
drugim odcinku sięga 70 proc. 
To jest dobry prognostyk, pra-
ce biegną zgodnie z harmono-
gramem. W przyszłym roku, 
wiosną, powinniśmy już po-
jechać całą drogą ekspresową 
S14 — od Emilii do węzła Róża. 
Będzie to oddech dla miesz-
kańców wielu miast, w tym 

dla Aleksandrowa Łódzkiego. 
Będziemy też pierwszą aglo-
meracją w Polsce, posiadającą 
pełny ring autostradowo-eks-
presowy. Od północy mamy 
autostradę A2, od wschodu au-
tostradę A1, od południa drogę 
ekspresową S8 i od zachodu 
będziemy mieli drogę ekspre-
sową S14. 
JC: Mamy niespokojne 
czasy, to budzi obawy wie-
lu kierowców. Pierwszy 
odcinek S14 jest niemal 
gotowy, tu zagrożeń nie 
ma, a czy w przypadku 
drugiego odcinka mogą 
pojawić się komplikacje 
związane z inflacją, sank-
cjami, drożejącymi cena-
mi usług i towarów?

MZ: Z pewnością ta sytuacja 
nie ułatwia pracy ani nam, ani 
wykonawcom. Jesteśmy na-
tomiast w tej dobrej sytuacji, 
że blisko 70 proc. prac jest 
już wykonanych. Wierzę w to, 
że uda się te prace sfinalizo-
wać w przewidzianym czasie. 
Oczywiście nie jestem w stanie 
przewidzieć przyszłości, ale je-
steśmy dobrej myśli. 
JC: Dyrektor kontrak-
tu firmy Budimex, Szy-
mon Ziołkiewicz, udzielił 
w marcu wywiadu jedne-
mu z branżowych portali, 
mówiąc o całym worku 
problemów, które poja-
wiają się obecnie na wielu 
budowach. To brak odpo-

wiedniej ilości materia-
łów, chodzi m.in. o stal, 
aluminium, cement, as-
falt. Ceny szybują — choć-
by stal zbrojeniowa na 
obiekty mostowe w czasie 
rozpoczęcia prac koszto-
wała niewiele ponad 2 zło-
te za kilogram. W marcu 
tego roku było to już pra-
wie 7 złotych. 

MZ: Prace związane ze 
zbrojeniem, to jest dość wcze-
sny etap prac, obecnie jest ich 
znacznie mniej, więc tego ma-
teriału, również zużywa się 
znacznie mniej. Oczywiście 
my też obserwujemy to, co się 
dzieje. Staramy się wspierać 
wykonawców. Póki co nie ob-
serwujemy zakłóceń całego cy-
klu budowy. Proszę pamiętać, 
że budowa to nie tylko mate-
riały, to szereg innych rzeczy 
i przede wszystkim ludzie. To 
ogromne spektrum wszelkich 
zagadnień i również proble-
mów. 
JC: Na jakie problemy na-
trafiliście w trakcie tej bu-
dowy? 

MZ Praktycznie każda budo-
wa niesie ze sobą jakieś niespo-
dzianki. Natomiast w przypad-
ku budowy S14 nie mieliśmy 
chociażby spektakularnych 

znalezisk, na przykład arche-
ologicznych. Takowe z pewno-
ścią nie przyspieszają prac. Tu 
takich „fajerwerków” szczęśli-
wie nie było. Pierwszy odcinek 
ma niewiele ponad 12 kilome-
trów między węzłami Lublinek 
i węzłem, który roboczo nazy-
wał się Teofilów, a aktualnie 
i docelowo jego nazwa to jest 
węzeł Aleksandrów Łódzki. Na 
tej trasie mamy 17 obiektów 
inżynierskich. To są wiaduk-
ty nad trasą, to są wiadukty 
w ciągu tej drogi, przejścia dla 
pieszych. Uwzględniając koszt 
budowy węzła Aleksandrów, 
którego losy na początku tego 
kontraktu nie były pewne, to 
jest koszt około 640 milionów 

złotych. Drugi, mniej zaawan-
sowany obecnie odcinek, jest 
zdecydowanie dłuższy, ma po-
nad 16 kilometrów. Obiektów 
dużych jest tu 21. Na obecną 
chwilę, kosztuje on ponad 740 
milionów zł. 
JC: A co z przeprawami 
dla zwierząt? 

MZ: W przypadku pierwsze-
go odcinka tych największych, 
górnych przejść dla zwierząt, 
nie mamy. Dwa takie obiek-
ty mamy na drugim odcinku. 
Oczywiście dla zwierząt prze-
widziane są również te mniej-
sze, czyli dolne przeprawy. 
Zwierzęta przemieszczają się 
więc pod trasą, one również 
klasyfikowane są jako duże, 
gdzie zwierzę ma naprawdę 
sporą przestrzeń nad głową. 
Mamy też przeprawy średnie, 
małe i przepusty, takie którymi 
sobie wędrują żabki, jaszczur-
ki czy jakieś drobne gady. One 
sobie tamtędy migrują. Cieka-
wostką jest wiadukt kolejowy, 
przerzucony nad budowaną 
drogą ekspresową S14, na wy-
sokości Zgierza. On jest już 
uruchomiony, udostępniony 
dla kolei. Ale ciekawostką jest 
fakt, że ten wiadukt pełni jed-
nocześnie funkcję dużego gór-
nego przejścia dla zwierząt. 
Środkiem tego dosyć masyw-
nego pokaźnego wiaduktu jadą 
pociągi, a bokiem, po obu stro-
nach mogą przechodzić sobie 
zwierzęta. 
JC: To ważne informacje 
dla wszystkich miłośni-
ków przyrody. A jeżeli 
chodzi o drogi krajowe, 
dla mieszkańców Alek-
sandrowa ważne są jesz-
cze dwa punkty na mapie. 
Mowa o rondzie, które 
powstanie u zbiegu ulicy 
Pabianickiej i drogi krajo-
wej 71. Została już podpi-
sana umowa gminy z wy-
konawcą i trwają prace 
projektowe. Rozumiem że 
Generalna Dyrekcja tutaj 
przypatruje się tylko tym 
pracom? 

MZ: Tak, mimo że to droga 
krajowa, to jest to inwestycja 
gminy. Dlatego uzgodniliśmy 
tylko pewne ogólne warun-
ki, jakich wymagamy w przy-
padku budowy, bo jest to bu-
dowa w miejscu istniejącego 
skrzyżowania, które zostanie 
rozbudowane do ronda, czyli 
skrzyżowania zdecydowanie 
wygodniejszego, bezkolizyjne-
go. 
JC: Drugi punkt o którym 
wspominałem, to skrzyżo-
wanie, o którym mieliśmy 
już okazję rozmawiać. 
Skrzyżowanie, na którym 
bardzo często dochodzi do 
różnego rodzaju zdarzeń 
drogowych. Najczęściej są 
to na szczęście kolizje, nie 
wypadki. Mowa o skrzyżo-
waniu drogi krajowej nr 
72 z ulicą 1 Maja w Alek-
sandrowie Łódzkim. 
Tam, przez budynek, dość 
mocno ograniczona jest 
widoczność, jest też za-
kręt i są kierowcy, którzy 
niestety, nie przestrzega-
ją ograniczeń prędkości 
w mieście. Tu miała poja-
wić się sygnalizacja świetl-
na, czy to aktualne?

MZ: Tak, zostało to wpro-
wadzone do planu. Czekamy 
na decyzję naszego zwierzch-
nictwa, bo oczywiście chodzi 
przede wszystkim o finanso-
wanie. W naszej ocenie geome-
tria tego skrzyżowania nie jest 
aż tak zła, natomiast bardzo 
dużym problemem jest brak 
dyscypliny kierowców, lek-
ceważenie przepisów. Gdyby 
w tym miejscu kierowcy jechali 
przepisowe 50 kilometrów na 
godzinę, jestem przekonany, że 
do tych zdarzeń by nie docho-
dziło, ewentualnie byłyby spo-
radyczne.
JC: Dziękuję za rozmowę 
i do zobaczenia niebawem, 
na otwarciu pierwszego 
odcinka drogi ekspreso-
wej S14.

MZ: Dziękuję i do zoba-
czenia. 

Nadciąga drogowa rewolucja

Maciej Zalewski, rzecznik łódzkiego oddziału Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Już niebawem, jadąc od węzla Róża, pojedziemy 
w tym miejscu prosto — do węzła Aleksandrów Ł. 

Pierwszy odcinek drogi ekspresowej S14 
niebawem będzie już dostępny dla kierow-
ców. Dokładny termin oddania go do użyt-
ku nie jest jeszcze znany, wszystko wskazuje 
jednak na to, że jeszcze w czerwcu będziemy 
mogli wyruszyć z węzła Aleksandrów w kie-
runku węzła Róża przy trasie S8. O budowa-
nej trasie oraz innych ważnych punktach na 
terenie Aleksandrowa rozmawiamy z Macie-
jem Zalewskim, rzecznikiem łódzkiego od-
działu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad. 
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aktualności

— Urodziłam dziecko 10 lat 
temu i od 10 lat ciągle wyglą-
dałam jakbym była w ciąży. 
Postanowiłam coś zmienić — 
wspomina.

A co i jak zmienić podpo-
wiedział klub fitness. Dzisiaj 
pani Gabrysia Mask waży o 14 
kilo mniej. Jest wysportowa-
na, lepiej się czuje. A wystar-
czyły trzy miesiące.

— Przede wszystkim jem 
regularnie, bo tego nie potra-
fiłam. Piję dużo wody. Zawsze 
piłam pół litra maksymalnie 
na dzień. Teraz dwa, dwa i pół 
litra. Czyli to jest duża zmiana. 
I robię to regularnie wylicza. 

Ale to nie tylko zmiany 
w sposobie odżywiania dają 
tak spektakularne efekty. To 
również ruch pod okiem tre-

nera personalnego czyli syste-
matyczne ćwiczenia.

— Ja jestem przykła-
dem idealnym na to, że 
metamorfoza nie jest tylko 
dla tych osób, które chcą 
spektakularnie schud-
nąć — mówi Barbara Ko-
zik. — W moim przypadku 
chciałam zbudować masę 
mięśniową, wysmuklić syl-
wetkę. Natomiast takim za-
dziwiającym faktem jest to, 
że przytyłam w trakcie me-
tamorfozy. Plus 2 kilo, ale 
nie tłuszczu, a masy mię-
śniowej. W centymetrach za 
to — 8 cm mniej w biodrach 
i tyle samo mniej w talii. 

Ruch i dieta zbawienne 
okazały się też dla pani Kasi. 
Po trzech miesiącach ćwiczeń 

i reżimu jedzeniowego efekt 
był niesamowity.

— Ubyło mi 9 centymetrów 
w biodrach i po kilka centy-
metrów dodatkowo w każ-
dej partii. Natomiast brzuch 
i biodra to jest największa 
redukcja, największa zmiana 

— mówi Katarzyna Dominiak. 
Wszystkie panie były 

uczestniczkami 9. edycji me-
tamorfoz z BLU.

— Program zaczęło 16 osób, 
ukończyło 14 — mówi Anna 
Kozak trenerka i współwła-
ścicielka BLU. — Próbowa-
łam ostatnie oszacować, ilu 
to uczestników już mieliśmy 
w tych wszystkich edycjach 
i wyszło mi, że stu. Czyli tyle 
osób zmieniło się z naszą po-
mocą. Naprawdę każdy z nich 
może pochwalić się niesamo-
witymi efektami. A 10. edycja 
Metamorfozy już za moment. 

Jednak zadbać o ciało można 
już teraz. „Chcieć to móc” mówi 
polskie powiedzenie. Uczestni-
cy dziewiątej edycji programu 
doskonale to wiedzą.

— Często byłam w klubie 
już o 5:50, przyjeżdżając ro-
werem z Łodzi bądź samo-
chodem, kiedy nie było pogo-
dy. Otwierałam z wszystkimi 
fitness club. To tak jakbym 
rozciągnęła dobę, bo inaczej 
nie mogłabym wziąć udzia-
łu w programie z racji moich 
obowiązków. Udowodniłam, 
że na pewno jak się chce to się 
te możliwości zawsze znajdzie 
— twierdzi Katarzyna Domi-
niak.

A więc dla chcącego nic 
trudnego. Osobom, które lu-
bią zjeść i nie mają czasu na 
ruch pomocą służą profesjo-
naliści. Efekty jak widać przy-
chodzą same. Lato za pro-
giem, więc warto mieć to na 
uwadze. (kbs)

Metamorfozy na lato
Problem nadwagi i otyłości, brak ruchu, zła dieta. 
Statystyki dotyczące zwiększającej się liczby osób 
z nadwagą i otyłością są z roku na rok coraz wyższe. 
A przecież można inaczej. Tylko do takich decyzji 
trzeba dojrzeć samemu. Tak jak pani Gabrysia.
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kopciuchy zostają dłużej

Smog każdego roku przy-
czynia się do przedwczesnej 
śmierci wielu tysięcy Pola-
ków. Dlaczego więc Urząd 
Marszałkowski w Łodzi nie 
chce, by piece najgorszej ka-
tegorii zniknęły do końca 
tego roku, tak jak zakłada 
wciąż obowiązująca uchwa-
ła antysmogowa? Władze 
Aleksandrowa przesłały już 
do Urzędu Marszałkowskie-
go w Łodzi negatywną ocenę 
proponowanych zmian.

„Drobna” zmiana
Urzędnicy „marszałko-

wa” w swojej propozycji nie 
dostrzegają nic sprzecznego 
z interesem mieszkańców. 

— Zmiany polegają głównie 
tylko i wyłącznie na przesu-
nięciu terminu wymiany nie-
spełniających wymagań pie-
ców o dwa lata, a wszystkich 
pozostałych o rok — infor-
muje Magdalena Kontowicz, 
zastępca dyrektora Departa-
mentu Środowiska w Urzędzie 
Marszałkowskim w Łodzi. 

Na papierze zmiana jest 
niewielka. W rzeczywistości, 
to kolejne dwa lata — 24 mie-
siące — z kotłami bezklaso-
wymi i tymi najgorszej klasy, 
z kotłami niespełniającymi 
norm, przez które w sezonie 
grzewczym każdy kolejny od-
dech jest trujący. Ten pomysł, 
to absurd — odpowiadają 
władze Aleksandrowa. 

— Pomysł jest fatalny 
— nie ukrywa wzburzenia 
Jacek Lipiński, burmistrz 
Aleksandrowa Łódzkiego. 
— Zanieczyszczenie powie-
trza województwa łódzkiego 
jest jednym z największych. 
Mamy tu najgorsze powietrze, 
może konkurujemy w tej kwe-
stii ze Śląskiem. Pamiętajmy, 
że jest wiele uchwał, chociaż-
by województwo mazowiec-
kie i wiele innych regionów 
wprowadziło bardzo duże 
restrykcje, jeśli chodzi o li-
kwidacje źródeł ciepła — tych 
zupełnie nieekologicznych, 
bezklasowych. W przypad-
ku Województwa Łódzkiego 
mamy do czynienia z tren-
dem zupełnie odwrotnym. 

Urząd Marszałkowski 
przesłał do samorządów proś-
bę o zaopiniowanie propono-
wanych zmian. Aleksandrów 
Łódzki propozycję ocenił ne-
gatywnie. 

Piach w tryby
Zmiany w uchwale anty-

smogowej dla Województwa 
Łódzkiego to cios w działania 
samorządów, które tak jak 
Aleksandrów Łódzki wiele 
zainwestowały, by przeko-
nać mieszkańców i fi nanso-
wo pomóc im w pozbyciu się 
nieekologicznych źródeł cie-
pła. Wymiana „kopciucha” 
do tanich nie należy, dlatego 
mówimy tu o milionach zło-

tych, które z gminnej kasy 
powędrowały do aleksandro-
wian, chcących dołożyć swoją 
cegiełkę do poprawy jakości 
powietrza. W tym roku gmina 
pokrywała nawet do 60 proc. 
kosztów takiej inwestycji. Po-
przednie lata, to 50 proc. do-
fi nansowania. To także czas, 
wiele lat, poświęconych na 
EKOedukowanie i zachęcanie 
do wspólnej walki ze smo-
giem. A tu nagle taki klops. 

— To jest taki sygnał, który 
pokazuje mieszkańcom regio-
nu, że nie muszą tak naprawdę 
nic robić, bo Urząd Marszał-
kowski w każdej chwili może 
przesunąć terminy związane 
z likwidacją tych nieekologicz-
nych źródeł ciepła. Szczerze 
mówiąc, nie wiem w czyim 
interesie jest takie działanie — 
dodaje burmistrz. 

To działanie „w interesie 
mieszkańców” — odpowia-
dają podwładni marszałka 

Schreibera. Kilkadziesiąt 
tysięcy przedwczesnych 
zgonów, do których każdego 
roku przyczynia się smog, 
to najwyraźniej żaden argu-
ment. 

— To zmiany w trosce 
o społeczeństwo, mimo że 
pan twierdzi, że wręcz prze-
ciwnie — odpowiada Magda-
lena Kontowicz. — W związku 
z okolicznościami, które miały 
miejsce od czasu uchwalenia 
uchwały w 2017 r., czyli kry-
zys energetyczny, możliwo-
ści fi nansowe mieszkańców, 
przeciwdziałanie ubóstwu 
energetycznemu wojewódz-
twa, wzrost cen surowców. 
Dlatego uznaliśmy, czy za-
rząd województwa uznał, że 
zapisy w dotychczasowym 
brzmieniu wymagają zmian, 
w szczególności w zakresie 
zmiany terminów przepisów 
przejściowych, dających czas 
na dostosowanie się do regu-
lacji wskazanych w uchwale. 

Problem w tym, że czas na 
dostosowanie się do regulacji 
płynął od lat. Zgodnie z zapi-
sami uchwały, „kopciuchy” 
miały zniknąć do końca tego 
roku. Obecne ceny węgla dla 
wielu Polaków również są 
problemem nie do przesko-
czenia. Do pieca w wielu przy-
padkach będą więc trafi ać 
śmieci i inne odpady, które 
nigdy nie powinny się w nich 
znaleźć. Dodatkowe lata ży-
cia bezklasowych pieców to 
potencjalnie krótsze życie 
mieszkańców województwa, 
czyli nas wszystkich. 

Szybka wymiana pieców to 
konieczność i trzeba wszystko 
zrobić, by przestały truć. 

Działanie na szkodę
W opinii aktywistów Pol-

skiego Alarmu Smogowego, 
z którą można zapoznać się 
w Internecie, odkładanie 
w czasie likwidacji „kopciu-
chów”, to działanie na szkodę 
mieszkańców. O negatyw-
nych skutkach takich dzia-
łań wprost mówią też władze 
Aleksandrowa Łódzkiego. Tu 
walka o czyste powietrze to-
czy się od lat i przeznaczono 
na nią miliony złotych. Mowa 
o termomodernizacji, bu-
dynkach pasywnych, ale też 
o wspomnianym już wsparciu 
fi nansowym dla mieszkańców 
chcących pozbyć się „kopciu-
cha”. Tylko w tym roku prze-
znaczono na ten cel blisko 
2,5 miliona złotych. Aleksan-
drowscy urzędnicy wspoma-
gają również mieszkańców 
chcących skorzystać z progra-
mu „Czyste powietrze”. Rzą-
dowego programu, z założe-
niami którego zdecydowanie 
kłóci się proponowana przez 
Urząd Marszałkowski zmiana 
uchwały antysmogowej. 

Czy na propozycje negatyw-
nie spoglądają również inne sa-
morządy? Jakie wnioski przy-
niosły prowadzone konsultacje 
społeczne? Na dziś jeszcze nie 
wiadomo. Podwładni marszał-
ka Schreibera informują, że 
wszystkie głosy są obecnie we-
ryfi kowane. A co dalej z uchwa-
łą antysmogową? To okaże 
się po sesji sejmiku, na której 
będzie ona procedowana. Jej 
termin na dziś nie jest jeszcze 
znany. W przeciwieństwie do 
konsekwencji oddychania za-
nieczyszczonym powietrzem. 

Jacek Czekalski

To nie jest dobra zmiana!

Będziemy się truć
Dowodzony przez marszałka Schreibera 
zarząd Województwa Łódzkiego chce zmienić 
obowiązującą uchwałę antysmogową. Jeśli 
proponowane zmiany wejdą w życie, mieszkańcy 
województwa — w tym aleksandrowianie — 
będą o wiele dłużej oddychać zanieczyszczonym 
powietrzem, jednym z najgorszych w Europie. 
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Radek 
Rak, 
„Agla”
Pierwsza po 
„Baśni o wę-
żowym ser-
cu” książka 
Radka Raka 
– laureata 
Literackiej 
Nagrody 
Nike. „Agla” 
to brawuro-
wa historia 
przygodowa, 

ale też wnikliwa i wzruszająca powieść 
psychologiczna o dojrzewaniu i przemia-
nie, o miłości i odkrywaniu swej cielesno-
ści, o zawiedzionych przyjaźniach, wy-
kluczeniu i samotności, o odnajdywaniu 
siebie i stawaniu się człowiekiem w pełni 
znaczenia tego słowa.
Akcja powieści dzieje się w alternatyw-
nym, magicznym Krakowie. Podążamy po 
mieście znajomym i nieznanym równo-
cześnie za Sofją Kluk młodą, wchodzącą 
w dorosłość dziewczyną, osobą upartą, 
wygadaną i konsekwentnie dążącą do 
celu. Wchodzimy w świat, który zarów-
no dla niej, jak i dla nas stanowić będzie 
zagadkę.
Historia panny Klukowej czaruje na kilku 
poziomach, autor imponuje erudycją, 
zaprasza do zabawy intertekstualnej, 
śmieszy, straszy, ale przede wszystkim 
tworzy szalenie zmysłową i tajemniczą 
opowieść. Dla wszystkich, którym spodo-
ba się książka, mamy dobrą wiadomość, 
to dopiero początek przygody, Radek Rak 
zaplanował kolejne części. 

Jakub 
Sieczko, 
„Pogo”
Jakub Siecz-
ko, lekarz, 
specjalista 
anestezjo-
logii i in-
tensywnej 
terapii, 
przez sześć 
lat pracował 
w stołecz-
nym pogoto-
wiu ratun-

kowym. To tysiące godzin spędzonych na 
dyżurach, tysiące twarzy, setki najczęściej 
cichych, niezauważalnych ludzkich dra-
matów. Kilka spektakularnych sukcesów 
i żadnego cudu, bo siły nadprzyrodzone 
na warszawskim Grochowie nie działają. 
Ludzie jeżdżący karetką i nazywani cza-
sem małymi bogami – wcale nimi nie są. 
Próbują przetrwać, nie popaść w obojęt-
ność lub samodestrukcję. 
Książka napisana przepięknym literackim 
językiem, krótko, zwięźle, esencjonal-
nie, bez niepotrzebnych statystyk, liczb, 

narzekania na zarobki, system lub rzą-
dzących. Obcujemy z czystymi emocjami 
i otrzymujemy obraz pracy w pogotowiu 
bez pudru czy filtra.

Małgorza-
ta Gołota, 
„Żyletkę za-
wsze noszę 
przy sobie”
Z danych 
Komendy 
Głównej Po-
licji wynika, 
że z roku na 
rok rośnie 
liczba prób 
samobójczych 
podejmo-

wanych przez młodych ludzi. Rośnie też 
liczba samookaleczeń.
Dzieci żyją w gromnym stresie, często 
boją się, że zostaną niezrozumiane, że 
ktoś je oceni, uzna za nie dość dobre, 
zbyt mało zdolne, leniwe lub głupie, 
uważają, że zawiodły swoich bliskich. 
Przede wszystkim jednak wstydzą się 
mówić o problemach, wstydzą się wizyt 
u psychologa i psychiatry, nie chcą zostać 
wyśmiane lub napiętnowane.
„Ta książka to manifest wołający o ratu-
nek dla naszych dzieci. To my urządzili-
śmy im świat, który boli, przeraża i pro-
wokuje do ucieczki (...). Ale dzieci nam 
mówią: żyletka będzie niepotrzebna, gdy 
znajdzie się ktoś, kto zechce porozma-
wiać” — Ewa Woydyłło-Osiatyńska. 
To bardzo wazna i potrzebna pozycja.

Charlotte 
McCona-
ghy, „Mi-
gracje”
Franny Stone 
przybywa 
do odległej 
Grenlandii 
z misją rato-
wania ginącej 
przyrody, 
pragnie zna-
leźć jedyne 
na świecie 

stado rybitw popielatych i wyruszyć za 
nimi na ich ostatnią migrację. Przekonuje 
Ennisa Malone´a, kapitana statku Sagha-
ni, oraz jego załogę, aby zabrali ją na po-
kład, obiecując jednocześnie, że śledzone 
przez nią ptaki zaprowadzą ich do ryb. 
W miarę upływu podróży towarzysze 
Franny zaczynają rozumieć, jak wiele 
mrocznych tajemnic skrywa dziewczy-
na. Dlaczego ściganie rybitw stało się 
jej obsesją? Skąd nocne lęki i męczące 
wspomnienia? Za czym naprawdę podąża 
i przed czym ucieka Franny? Wydarzenia 
z przeszłości przeplatają się z teraźniej-
szością, z każdą stroną odkrywając przed 
nami niezwykłą i tragiczną historię.
„Migracje” są krzykiem zagrożonego 
świata, jak i zapierającą dech w piersiach, 
wciągającą opowieścią o tym, jak daleko 
jesteśmy w stanie się posunąć dla ludzi, 
których kochamy. 

trochę kultury

Książki są dostępne w Bibliotece Głównej przy placu Tadeusza Kościuszki 12

10 czerwca PIĄTEK
19:00 Jurassic World Dominion NAPISY (147’) – USA
11 czerwca SOBOTA
12:00 Foki kontra rekiny (103’) - RPA
13:45 Foki kontra rekiny (103’) - RPA
15:30 Jurassic World Dominion DUBBING (147’) – USA
18:00 Jurassic World Dominion DUBBING (147’) – USA
20:30 Jurassic World Dominion NAPISY (147’) – USA
12 czerwca NIEDZIELA
11:00 Foki kontra rekiny (103’) - RPA
13:00 Foki kontra rekiny (103’) - RPA
14:45 Jurassic World Dominion DUBBING (147’) – USA
17:15 Jurassic World Dominion DUBBING (147’) – USA
19:45 Jurassic World Dominion NAPISY (147’) – USA
16 czerwca CZWARTEK
12:30 Buzz Astral (100’) - USA
14:15 Buzz Astral (100’) - USA
16:00 Buzz Astral (100’) - USA
17:45 Jurassic World Dominion DUBBING (147’) – USA
20:15 Jurassic World Dominion NAPISY (147’) – USA
17 czerwca PIĄTEK
19:00 Jurassic World Dominion NAPISY (147’) – USA
18 czerwca SOBOTA
12:30 Buzz Astral (100’) - USA
14:15 Buzz Astral (100’) - USA
16:00 Buzz Astral (100’) - USA
17:45 Jurassic World Dominion DUBBING (147’) – USA
20:15 Jurassic World Dominion NAPISY (147’) – USA
19 czerwca NIEDZIELA
11:00 Żywy (80’) – Hiszpania
12:30 Buzz Astral (100’) - USA
14:15 Buzz Astral (100’) - USA
16:00 Buzz Astral (100’) - USA
17:45 Jurassic World Dominion DUBBING (147’) – USA
20:15 Jurassic World Dominion NAPISY (147’) – USA
24 czerwca PIĄTEK
19:00 Elvis (150’) – USA
25 czerwca SOBOTA
12:30 Buzz Astral (100’) - USA
14:15 Buzz Astral (100’) - USA
16:00 Buzz Astral (100’) – USA
17:50 Elvis (150’) – USA
20:30 Top Gun Maverick (131’) – USA, Chiny
26 czerwca NIEDZIELA
11:00 Żywy (80’) – Hiszpania
12:30 Buzz Astral (100’) - USA
14:15 Buzz Astral (100’) - USA
16:00 Buzz Astral (100’) – USA
17:50 Elvis (150’) – USA
20:30 Top Gun Maverick (131’) – USA, Chiny
1 lipca PIĄTEK
19:00 Elvis (150’) – USA
2 lipca SOBOTA
12:00 Minionki: Wejście Gru (90’) - USA
13:40 Minionki: Wejście Gru (90’) - USA
15:20 Minionki: Wejście Gru (90’) - USA
17:00 Minionki: Wejście Gru (90’) – USA
18:40 Elvis (150’) – USA
21:15 Top Gun Maverick (131’) – USA, Chiny
3 lipca NIEDZIELA
12:00 Minionki: Wejście Gru (90’) - USA
13:40 Minionki: Wejście Gru (90’) - USA
15:20 Minionki: Wejście Gru (90’) - USA
17:00 Minionki: Wejście Gru (90’) – USA
19:00 Elvis (150’) – USA
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informacje

Elżbieta Wróbel jest historykiem zafascynowanym postacią Rafała Bratoszewskiego, pro-
wadzi kwerendę na jego temat i posiada wiele cennych i unikalnych informacji związanych 
z założycielem naszego miasta. Przy okazji 200-lecia założenia miasta będzie dzielić się z nami 
swoją wiedzą i odkryciami.

Tajemnice Rafała Bratoszewskiego urodzonego w 1767 roku, zmarłego w 1824 roku

Małgorzata Świątczak, czy-
li Gosia ULL. Maluje, rysuje, 
rzeźbi, tworzy sztukę jakiej 
Aleksandrów dawno nie wi-
dział. Ze ściany pracowni, 
oczami zrobionymi z kół zę-
batych lub sitek od zlewu 
— patrzą sowy. Naturalnie 
zakrzywione dzioby zrobione 
z rączek zaworów. Pod nimi 
w rządku powieszone dłuta, 
zaciski do kabli, młotki, wier-
tarki. Jeszcze niżej części 
od rowerów. W kącie jakieś 
niezidentyfi kowane żelastwo 
prosto ze złomu. Ono też po-
służy do tworzenia artystycz-
nych instalacji. Obrazy krzy-
czą kolorami, skupiają wzrok. 
Obrazkiem jest też stary klucz 
w ręcznie robionej ramce. Na 

parapecie i stole ceramiczne 
miski. Wyrób Made in Gosia 
ULL. Dadaistka w Aleksan-
drowie? 

— Na studia do ASP zda-
wałam dopiero po trzydzie-
stce, a wcześniej przez 15 lat 
byłam kierownikiem skupu 
odpadów, a także projektant-
ką ubiorów, uczyłam w Li-
ceum Plastycznym i wreszcie 
zamieszkałam w Aleksandro-
wie — wylicza Gosia ULL. — 
Czy tworzę sztukę przez duże 
„S”? Nie wiem. Jednak sym-
bol dadaizmu, duszampa czyli 
koło rowerowe jest mi bliskie. 
Wisi zresztą u mnie w pra-
cowni. Jest też symbolem na 
moich obrazach. I przypo-
mina mi o tym, że wszystko 

może być sztuką. A ja staram 
się mieć przede wszystkim 
wiele radości z tego co ro-
bię. A sztuka? Chodziłam do 
szkoły, gdzie sztuka była bar-
dzo poważna, wysublimowa-
na, wyliczona w przestrzeni 
w kompozycji — i trochę mam 
tego dosyć. Chciałam od tego 
odejść. Moje prace to spojrze-
nie okiem artysty na przed-
miot, na który się natykamy. 
Spojrzenie z różnej perspek-
tywy . Czasami lepię z gliny. 
Czasami maluję, jak zaczyna 
pogoda — wchodzę w te prze-
strzenne rzeczy, mogę coś 
podszlifować, popiłować i to 
robię.

W planach artystka ma za-
kup spawarki. Chce tworzyć 

duże instalacje, które trzeba 
tak właśnie połączyć. Na ra-
zie wielkoformatowy złom 
zebrany na przeróżnych łódz-
kich skupach leży w kącie. Na 
pewno doczeka się wkrótce 
przeobrażenia w coś, co za-
chwyci, sprawi radość, wy-
zwoli wspomnienia. 

I nie bez przyczyny piszemy 
o aleksandrowskiej dadaistce. 
Jej prace można oglądać w ka-
wiarni Camelia przy placu 
Kościuszki. Można coś kupić, 
można tylko nacieszyć oczy 
niezwykłymi instalacjami. 

To pierwsza wystawa Gosi 
ULL , którą na co dzień spo-
tkać można w Młodzieżowym 
Domu Kultury, gdzie jest na-
uczycielem ceramiki. Jej nie-

zwykłe prace oglądać można 
też w Rąbieniu, gdzie miesz-
ka i ma niewielką pracownię. 
Artystka serdecznie zaprasza. 
A my zapewniamy, że na-
prawdę warto. (kbs)

P.S. Dadaiści posługiwali 
się absurdem, zabawą, dow-
cipem. Rzadko wykorzy-
stywali tradycyjne gatunki, 
takie jak malarstwo, rzeźba 
i grafi ka w ich czystej po-
staci, od których ważniejsza 
była inwencja. Charaktery-
styczne było łączenie różnych 
technik i tworzenie nowych. 
Duchamp do rangi sztuki 
podnosił zwykłe przedmioty, 
takie jak np. pisuar, rowero-
we koło itp. 

Na całym świecie energia 
wiatrowa jest drugim najpo-
pularniejszym źródłem odna-
wialnej energii. Wyprzedza ją 
tylko energia słoneczna.

Wiatr to zjawisko pogodo-
we polegające na ruchu po-
wietrza, który powstaje dzięki 
zmianom temperatury, różni-
cy ciśnień i rodzaju ukształto-
wania terenu.

Pierwsze wiatraki służyły 
do mielenia zboża i najczę-
ściej w takiej formie przetrwa-
ły do XX wieku. Budowano je 
z drewna, niekiedy korpusy 
były murowane, ale zawsze 
wyposażone były w skrzydła 
poruszane siłą wiatru. Jest 
to najstarszy silnik wiatro-
wy, a wiatr do wytwarzania 
energii wykorzystywano już 

w starożytności. W VIII wie-
ku i w średniowieczu Holen-
drzy budowali też tzw. młyny 
prochowe (do mielenia kom-
ponentów prochu). Później 
stosowano wiatraki przepom-
powujące wodę, których za-
daniem było osuszanie gleby. 
Największą rolę wiatraki do 
mielenia mąki odgrywać za-
częły w XVII w.

Rafał Bratoszewski za-
planował w swoim nowym 
mieście miejsce na wiatraki, 
aby mieszkańcy mogli mie-
lić mąkę na swoje wypieki. 
W dokumentach Miasta Alek-
sandrowa, przechowywanych 
w Archiwum Państwowym 
w Łodzi, znalazłam wiado-
mości z 18 października 1822 
r., o dwóch wiatrakach o wy-

miarach: długości 10, szero-
kości 9 i wysokości 16 łokci 
warszawskich. Wartość każ-
dego to 1000 zł polskich. Na 
zamieszczonym fragmencie 
mapy Aleksandrowa z 1821 
r. zaznaczone są krzyżykami, 
trzy. Wszystkie znajdują się 
w północno-zachodnim krań-
cu ówczesnego miasta. Do-
datkowo trzy znajdowały się 
na południu. O ich lokalizacji 
zadecydowało ukształtowanie 
terenu. 

Niestety, do naszych cza-
sów nie zachował się ani 
jeden. Prawdopodobnie to 
były drewniane wiatraki 
kozłowe zwane też „koźla-
kiem”, bo młynarz mógł, 
dzięki wystającemu z tylnej 
ściany specjalnemu dyszlo-

wi, za pomocą konia lub sil-
nych dwóch osób, obrócić 
wiatrak w kierunku wieją-
cego w danym czasie wiatru. 
Cały budynek wiatraka wraz 
ze skrzydłami połączony 

był za pomocą drewniane-
go słupa ze stałą podstawą. 
Najbliższy, który jeszcze 
zachował się, jest w Solcy 
Wielkiej. To wiatrak typu 
„koźlak”. Elżbieta Wróbel

Wiatraki, czyli młyny wietrzne

Sztuka ze złomowiska
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ogłoszenia

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Aleksandrów Łódzki:
• dla fragmentu obrębu wiejskiego Wola Grzymkowa w rejonie dróg powiatowych nr 1134E i 5166E 

oraz ulicy Forsycjowej,
• dla fragmentu obrębu wiejskiego Łobódź oraz dla fragmentu obrębu wiejskiego Nowy Adamów,

• dla fragmentu obrębu wiejskiego Brużyczka Mała,
• dla fragmentu obrębu wiejskiego Bełdów w rejonie drogi powiatowej nr 1134E.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, (T.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503.) oraz art. 39 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko ( T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029.), zawiadamiam o podjęciu w dniu 
2 czerwca 2022r., przez Radę Miejską w Aleksandrowie Łódzkim Uchwały:
• nr LV/396/22 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Wola Grzymkowa w rejonie 
dróg powiatowych nr 1134E i 5166E oraz ulicy Forsycjowej;
• nr LV/397/22 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Łobódź oraz dla fragmentu 
obrębu wiejskiego Nowy Adamów,
• nr LV/398/22 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Brużyczka Mała,
• nr LV/399/22 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Bełdów w rejonie drogi po-
wiatowej nr 1134E.
Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzane są wraz z prognozą ich od-
działywania na środowisko.
Wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowego oraz do ich prognoz oddziaływania na środowisko 
mogą być składane pisemnie do Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego, na adres: Aleksandrów Łódzki, Plac 
Tadeusza Kościuszki 2 (zaś do prognozy również drogą elektroniczną na adres: gmina@aleksandrow-lodz-
ki.pl), w terminie do dnia 13 lipca 2022 roku.
Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz jedno-
znaczne oznaczenie nieruchomości, których dotyczą.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym Rozporządzeniem) informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przekazanych na potrzeby realizacji zadań związanych z procedurą planistyczną jest Bur-
mistrz Aleksandrowa Łódzkiego, zwany dalej Administratorem. Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 95-070 Aleksan-
drów Łódzki, Plac Tadeusza Kościuszki 2.
2. W sprawach dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych można skontaktować się również z powołanym przez Admi-
nistratora inspektorem ochrony danych – Dorotą Różycką - wysyłając e-mail na adres: iod@aleksandrow-lodzki.pl bądź listownie na adres: 
siedziby Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub telefonicznie (42) 270 03 14.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym 
procedurą planistyczną określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione   podmiotom upoważ-
nionym do odbioru Pani/Pana danych na podstawie  przepisów prawa, podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, 
na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Pani/Pana dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z wymogów ustawowych i jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych 
będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych.
7. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych oraz 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie 
danych osobowych.
8.  W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit g RODO) prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw 
i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji 
będących wynikiem profilowania.

„Aleksandrowski Program Mieszkaniowy” Sp. z o.o. 
w Aleksandrowie Łódzkim 

ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego 
o pow. 26,34 m kw. (na prowadzenie działalności o charakte-

rze nieuciążliwym) znajdującego się przy ul. Wojska Polskiego 7 
w Aleksandrowie Łódzkim. Stawka wywoławcza czynszu wynosi 

20,00 zł plus VAT.  

Przetarg odbędzie się w dniu 22.06.2022 r. o godz.10:00 w siedzibie Spółki 
ul. 1 Maja 28/30 (pokój nr 7). Aby przystąpić do przetargu należy:

- wpłacić wadium w wysokości 1295,93 zł na konto Spółki (BS Aleksandrów 
Łódzki 09 8780 0007 0116 3315 1002 0001) . W tytule przelewu należy za-
wrzeć imię i nazwisko wpłacającego, nazwę firmy oraz cel w jakim został wyko-
nany przelew, tj. „Wpłata wadium: przetarg na lokal użytkowy przy ul. Wojska 
Polskiego 7”.

- w dniu przetargu dostarczyć do siedziby Spółki, potwierdzenie dokona-
nia wpłaty wadium,  numer konta bankowego na który ma zostać zwrócone 
wadium w przypadku przegrania przetargu, jego odwołania lub niespełnienia 
warunków koniecznych do przystąpienia, oraz nazwę, numer NIP i REGON 
zarejestrowanej działalności gospodarczej.

- wpłaty wadium należy dokonać do godziny 1200 w dniu 21.06.2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo wynajmu lokalu w stanie w jakim się znajduje 
oraz unieważnienia przetargu lub odstąpienia od niego bez podania przyczyny. 
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt tel. 42 218-56-61. 

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu A-2 w rejonie ulicy Zgierskiej i Łąkowej.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
(T.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503.) oraz art. 39 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko ( T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029.), zawiadamiam o podjęciu w dniu 2 czerwca 
2022r., przez Radę Miejską w Aleksandrowie Łódzkim Uchwały nr LV/400/22 w sprawie: przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki 
dla fragmentu obrębu A-2 w rejonie ulicy Zgierskiej i Łąkowej .
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzany jest wraz z prognozą jego od-
działywania na środowisko.
Wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz do jego prognozy oddziaływania na środowisko 
mogą być składane pisemnie do Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego, na adres: Aleksandrów Łódzki, Plac 
Tadeusza Kościuszki 2 (zaś do prognozy również drogą elektroniczną na adres: gmina@aleksandrow-lodz-
ki.pl), w terminie do dnia 13 lipca 2022 roku.
Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz jedno-
znaczne oznaczenie nieruchomości, których dotyczą.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym Rozporządzeniem) informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przekazanych na potrzeby realizacji zadań związanych z procedurą planistyczną jest Bur-
mistrz Aleksandrowa Łódzkiego, zwany dalej Administratorem. Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 95-070 Aleksan-
drów Łódzki, Plac Tadeusza Kościuszki 2.
2. W sprawach dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych można skontaktować się również z powołanym przez Admi-
nistratora inspektorem ochrony danych – Dorotą Różycką - wysyłając e-mail na adres: iod@aleksandrow-lodzki.pl bądź listownie na adres: 
siedziby Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub telefonicznie (42) 270 03 14.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym 
procedurą planistyczną określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione   podmiotom upoważ-
nionym do odbioru Pani/Pana danych na podstawie  przepisów prawa, podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, 
na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Pani/Pana dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z wymogów ustawowych i jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych 
będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych.
7. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych oraz 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie 
danych osobowych.
8. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit g RODO) prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw 
i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji 
będących wynikiem profilowania.

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE 
BEZPRZETARGOWEJ  NA  RZECZ  UŻYTKOWNIKA  WIECZYSTEGO 

 
Położenie 

nieruchomości KW Nr działki Pow. Cena nieruchomości 

Aleksandrów Łódzki, 

obręb A-6 
 
 

LD1G/00040434/1 
 

 
30, 24/12, 

24/13 
 

3753 m2 
 

prawo własności 399.800,00 zł 

użytkowanie wieczyste 322.400,00 zł 

do zapłaty 77.400,00 zł 

 
 

LD1G/00110952/0 
 
 
 

 
24/9 

 
 

 
2541 m2 

 
 

prawo własności 117.700,00 zł 

użytkowanie wieczyste 94.900,00 zł 

do zapłaty 22.800,00 zł 

 
1. Nieruchomość położona jest w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 11 Listopada, obręb A-6. Działki 

nr 30, 24/12 i 24/13 leżą wzdłuż drogi wewnętrznej – działki nr 24/9. Droga wewnętrzna jest  
w części utwardzona, część zachodnia posiada nawierzchnię gruntową. Część działki 24/13 zajmują 
budynki znajdujące się na nieruchomości sąsiedniej - działce 24/5. Nieruchomości położone są  
w peryferyjnej części miasta z dobrym dojazdem ulicami utwardzonymi, do dalszej części dojazd 
drogą wewnętrzną – działką nr 24/9. Działka nr 24/9 jest obciążona służebnością drogi koniecznej. 
Teren przyległy przy ul. 11 Listopada jest uzbrojony w media: energię elektryczną, wodociąg  
i kanalizację. Przy działce nr 30 uzbrojenie w prąd i wodę. Działkę nr 30 przecina napowietrzna 
linia energetyczna SN. Nieruchomość leży w kompleksie podobnych nieruchomości o charakterze 
przemysłowym, blisko terenów rekreacyjno-sportowych i terenów z zabudową mieszkaniową 
jednorodzinną, ogródków działkowych i terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 30, 24/12, 
24/13 i nr 24/9, obręb A-6 leżą na terenie przemysłu, usług rzemiosła, drobnej wytwórczości, baz, 
składów oraz usług – symbol B22P,B,S,U, dla którego plan ustala adaptację z możliwością remontu, 
modernizacji i wymiany oraz realizację nowej zabudowy produkcyjnej, baz, składów i usług. 

3. Sprzedaż nieruchomości następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika 
wieczystego, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  
nieruchomościami. 

4. Na poczet ceny nieruchomości sprzedawanych użytkownikowi wieczystemu, zalicza się kwotę 
równą wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, określonych według stanu na dzień 
sprzedaży. Sprzedaż gruntu użytkownikowi wieczystemu nie podlega opodatkowaniu podatkiem 
VAT, ponieważ sprzedaż użytkowania wieczystego ustanowionego na pierwotnych użytkowników 
wieczystych przed 2004 r. nie stanowi dostawy towarów i usług w rozumieniu art. 7 ust 1 ustawy  
z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.). 

5. Okres publikacji wykazu biegnie od dnia 07 czerwca 2022 r. do dnia 28 czerwca 2022 r. 
6. Powyższy wykaz podlega wywieszeniu na nieruchomości, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 

w Aleksandrowie Łódzkim, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się  
do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej 40 i cztery, na BIP-ie oraz na stronie 
internetowej www.aleksandrow-lodzki.pl 

 
Szczegółowe informacje udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego  
w Aleksandrowie Łódzkim, pok.112, tel. 042 270 03 54. 
 
 
Aleksandrów Łódzki, dn. 7 czerwca 2022 r. 
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ogłoszenia

Projekt "Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB)"
jest realizowany w ramach programu „Zintegrowany
system ograniczania niskiej emisji (ZONE)".

e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl
Wzory formularzy, instrukcje, FAQ: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Co to jest CEEB?   
Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe

informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości

powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".  

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

w których znajduje się źródło ciepła.

Kto musi złożyć deklarację?   

30
czerwiec

dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,

deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Do kiedy złożyć deklarację?
dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione 

przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,

drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego

lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.  

w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście 

w Urzędzie Gminy / Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.  

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

1

2.

Jak złożyć deklarację?   

PPAAMMIIĘĘTTAAJJ, ZŁÓŻ DEKLARACJĘ
o źródłach ogrzewania budynków

www.ceeb.gov.pl

• Kupię pamiątki z PRL-u, zabawki, antyki, 
starocie i inne. Tel. 519691609. 

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

• Sprzedam działkę 25 000 m kw., 
w tym budowlaną i rolną 30 zł/m kw., 
w miejscowości Sanie (1 km od Aleksandrowa 
Łódzkiego), prąd i woda w ulicy, dojazd 
busem 3 razy dziennie. Tel. 663 667 389. 

• Sprzedam nieruchomość 819 m kw., dom 
170 m kw., budynek produkcyjny (aktualnie 
szwalnia) 288 m kw., ul. Krótka 24. 
Tel. 603 682 457.

• Wyprzedaż garniturów i koszul. 
Tel. 603 682 457.

• Sprzedam 3 rowery — damki , używane, 
w dobrym stanie. Cena 150 zł za sztukę. Tel. 
668 377 873.

• Wynajmę mieszkanie w bloku przy ul. Wojska 
Polskiego w Aleksandrowie Łódzkim. Dwa 
pokoje i kuchnia, 50 m kw. Tel. 608 304 158. 

• Zatrudnię osobę na pomoc szwalni 
z umiejętnością prasowania – proszę dzwonić 
pod numer 604 646 236.

• ASB-NET Automatyka i Systemy 
Bramowe – sprzedaż, montaż, 
serwis, doradztwo techniczne, 
domofony i wideofony. Tel. 
732 750 007, 502 680 696. 
(pilotydobramsklep.pl) 

• Lekcje języka włoskiego — fi lolog polski 
po 21 latach pobytu we Włoszech oferuje 
lekcje języka włoskiego. W ofercie m.in. 
język biznesowy — lektor prowadził przez 
17 lat fi rmę tłumaczeń i usług biznesowych 
w Weronie. Tel. 505 81 90 01, email: 
Lucjan.B.W@gmail.com.

• Wykonuję drobne prace domowe. Tel. 518 
743 129. 

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

• 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. 

Bezpłatnie publikujemy OGŁOSZENIA 
DROBNE — tel. 42 27 00 343. 

Od czerwca obsługą i wypłatą świad-
czenia 500 plus zajmuje się tylko Za-
kład Ubezpieczeń Społecznych. Dla 
osób pobierających świadczenie wy-
chowawcze oznacza to nowe terminy 
wypłat. Pierwsze przelewy  z ZUS na 
nowy okres świadczeniowy już trafi ły 
na konta rodziców. W tym tygodniu 
ZUS przeleje łącznie blisko 600 mln zł. 
W następnych dniach będą realizowa-
ne kolejne terminy wypłat.

Zmiana dotycząca przejęcia świad-
czeń rodzinnych przez ZUS była wpro-
wadzana stopniowo już od początku 
tego roku. W pierwszym etapie przeka-
zywane były wnioski o nowe świadcze-
nia wychowawcze, jeszcze niewypłaca-
ne, czyli np. na nowo narodzone dzieci. 
Od lutego Zakład rozpoczął przyjmo-
wanie wniosków na kolejny okres, 
który rozpoczyna się 1 czerwca 2022 
r. i potrwa  do 31 maja 2023 r. Świad-
czenia przyznane w ubiegłym roku były 
wypłacane przez gminy do końca okre-
su na jaki zostały przydzielone, czyli do 
końca maja 2022 r. 

Rodzice, którzy do 30 kwietnia złożyli 
prawidłowo wypełniony wniosek o 500 
plus na nowy okres, zachowają ciągłość 
płatności i pierwszą wypłatę świadcze-
nia z ZUS otrzymają do 30 czerwca. Je-
śli złożyli wniosek już w maju - to pie-
niądze otrzymają do 31 lipca, w czerwcu 
— do końca sierpnia. Natomiast w sytu-
acji, gdy rodzic złoży wniosek na kolej-
ny rok świadczeniowy po terminie, czyli 
po 30 czerwca tego roku, świadczenie 
będzie przyznane od miesiąca złożenia 
wniosku — mówi Monika Kiełczyńska, 
regionalny rzecznik prasowy ZUS woje-
wództwa łódzkiego.

Wypłaty świadczenia wychowaw-
czego 500 plus na nowy okres świad-
czeniowy będą realizowane przez ZUS 

w dziesięciu terminach płatności: 2, 4, 
7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22 dnia każdego 
miesiąca. W przypadku, gdy płatność 
wypada na dzień wolny od pracy, środ-
ki zostaną przekazana dzień wcześniej. 
Termin płatności będzie przydzielany 
automatycznie, losowo i będzie obo-
wiązywał przez cały okres, na który 
zostało przyznane świadczenie wy-
chowawcze. Jeżeli wniosek o 500 plus 
został rozpatrzony do końca maja br., 
termin pierwszej wypłaty w czerwcu 
będzie terminem, w którym świadcze-
nie będzie wypłacane również w kolej-
nych miesiącach. Natomiast w sytuacji, 
gdy wniosek o 500 plus zostanie rozpa-
trzony po maju br., wówczas pierwsza 
płatność świadczenia zostanie przeka-
zana w najbliższym technicznie moż-
liwym terminie dziennym, a kolejne 
płatności świadczenia zostaną zreali-
zowane w ustalonym stałym terminie 
płatności. 

Wniosek o świadczenie 500 plus  
można złożyć wyłącznie elektronicznie 
przez PUE ZUS, bankowość elektro-
niczną lub portal Emp@tia. Uchodźcy 
z Ukrainy, którzy  przybyli do Polski 
po 23 lutego 2022 r. w związku z dzia-
łaniami wojennymi i chcą pozostać 
w naszym kraju, wniosek składają  tyl-
ko przez PUE ZUS. Jest to formularz 
o symbolu SW-U dedykowany wyłącz-
nie obywatelom Ukrainy.

Wypłata z programu Rodzina 500 
plus przekazywana jest  w formie bez-
gotówkowej na wskazany we wniosku 
numer rachunku bankowego. Świad-
czenie przysługuje na każde dziecko do 
ukończenia 18 roku życia, bez względu 
na wysokość dochodów.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

W DNIACH: 28 CZERWCA, 26 LIPCA, 
30 SIERPNIA,27 WRZEŚNIA, 
25 PAŹDZIERNIA, 29 LISTOPADA ORAZ 20 GRUDNIA 2022 R.
W GODZ. 9:00 – 14:00
w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim
ul. 11 Listopada 3, pokój 107 B I piętro
pracownik ZUS będzie :
• udzielał pomocy przy wypełnianiu wniosków o świadczenia emerytalno-

-rentowe,
• przyjmował wnioski od mieszkańców, 
• udzielał informacji na temat uzyskania prawa 
do świadczeń emerytalno-rentowych,
• wyliczał szacunkową kwotę emerytury na podstawie kalkulatora emery-

talnego,
• zakładał konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).

UWAGA!
żeby złożyć wniosek i dowiedzieć się więcej – nie zapomnij zabrać dowodu 

osobistego, w celu założenia konta na PUE potrzebny będzie adres mailowy 
lub numer telefonu komórkowego.

Gmina Aleksandrów Łódzki 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 
cyfrowym – Granty PPGR” 
 

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do 
sprzętu komputerowego. 
 

Dofinansowanie projektu z UE: 156 000 PLN 
 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 

Pierwsze przelewy 500 plus na nowy okres 
świadczeniowy  i nowe terminy wypłat
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Historie, które 
przydarzyły się 
pasjonatowi sportu 
z małego miasteczka

Michał Kiński

sport

Z 30. medalami i dwoma 4. 
miejscami wrócili karatecy Soko-
ła Aleksandrów z 33. Mistrzostw 
Polski w Karate Tradycyjnym — 
Zielona Góra 2022. 

— Twarde warunki postawili 
nam nasi przeciwnicy, ale Sokoły 
są od rozwiązywania takich sytu-
acji. Świetna praca na treningach 
i nieustępliwość podczas zawo-
dów dały nam tak fantastyczny 
wynik. Trenujemy dalej, w grud-
niu czekają nas mistrzostwa świa-
ta — zaznaczył Damian Tomasik, 
zawodnik i trener Sokoła Alek-
sandrów.

Wyniki. 
Seniorzy i młodzieżowcy 
Damian Tomasik
1 miejsce Kumite druż ynowe
1 miejsce en bu m/m
3 miejsce kumite ind.
3 miejsce Fukugo 

Paweł Barań ski
1 miejsce kumite druż ynowe
1 miejsce enbu k/m
2 miejsce enbu m/m
3 miejsce kumite indywidualne

Justyna Barań ska
3 miejsce kumite indywidualne 
1 miejsce enbu k/m
3 miejsce kumite druż ynowe

Adrian Zwierzchowski 
1 miejsce enbu m/m
1 miejsce kumite druż ynowe 
3 miejsce fukugo

Mariusz Barań ski 
2 miejsce enbu m/m

Patryk Szymań ski 
2 miejsce fukugo młodzież owiec
2 miejsce kumite młodzież owiec
1 m kumite druż ynowe

Mikołaj Łaganowski
1 miejsce fukugo młodzieżowiec

Kaja Krzesłowska
2 miejsce kumite ind.młodzież o-
wiec
2 miejsce kata druż ynowe
3 miejsce kumite drużynowe 

Lidia Pawlicka
2 miejsce kata druż ynowe
3 miejsce kumite druż ynowe

Paulina Ś wiercz 
3 miejsce kata
3 miejsce kumite druż ynowe
2 miejsce kata drużynowe 

Wyniki juniorów
Jan Sadowski 
2 miejsce kata indywidualne
3 miejsce kata druż ynowe
3 miejsce enbu k/m
2 miejsce kumite druż ynowe

Filip Wą sik
2 miejsce enbu
3 miejsce kumite

Eryk Szymań ski 
2 miejsce enbu
3 miejsce kata druż ynowe
2 miejsce kumite druż ynowe
3 miejsce kumite

Miłosz Jaszczak
2 miejsce kumite druż ynowe

Oliwier Kałuż ka 
1 miejsce enbu
2 miejsce kumite druż ynowe

Kacper Sterniczuk 
1 miejsce enbu
3 miejsce fukugo
2 miejsce kumite druż ynowe

Oliwier Szkudlarek
2 miejsce kumite druż ynowe
4 miejsce kata

Igor Gawroń ski
2 miejsce fukugo
2 miejsce kumite druż ynowe
3 miejsce kata druż ynowe
2 miejsce kumite druż ynowe

Kinga Gawroń ska 
3 miejsce enbu k/m
3 miejsce kumite druż ynowe
2 miejsce fukugo

Łukasz Rychel
3 miejsce enbu k/m
2 miejsce kumite druż ynowe

Anna Łysek 
1 miejsce fukugo
3 miejsce kumite
3 miejsce enbu k/m
3 miejsce kumite druż ynowe

Wiktoria Pacholska 
3 miejsce kumite druż ynowe

Wiktoria Koś ka
1 miejsce fukugo
3 miejsce kumite druż ynowe

W dniach 27-28.05.2022 we Wrocławiu odbył się 
PUCHAR ŚWIATA DZIECI w Karate Tradycyjnym. 
W imprezie wzięło udział ponad 600 dzieci z całego 
świata. Dla Centrum Kształcenia Karate Tradycyj-
nego „BUSHI” był to bardzo udany występ. Nasze 
dzieci wróciły z 6 medalami. Niewątpliwie były to 
jedne z ważniejszych zawodów od czasów pandemii. 
Udział w tak prestiżowej imprezie to zdobywanie 
doświadczenia i nauka doskonalenia techniki kara-
te. Należą się wielkie gratulacje i brawa dla wszyst-
kich zawodników! 

Medale zdobyli: 
1 miejsce w kumite oraz 3 miejsce w kata - MAJA 

SŁAWIŃSKA  
2 miejsce w kumite - NADIA FIGIEL 
3 miejsce w kumite oraz 3 miejsce w kata - NA-

TALIA OCIEPA 
3 miejsce w kumite - KINGA SĘCZKOWSKA. 
Niestety o 3 miejsce przegrała Daria Denus 

w kumite oraz Nadia Figiel w kata. 
Pozostała reprezentacja: Ola Fagas, Kaja Mirow-

ska, Lena Szabela, Gabriela Ociepa, Igor Stępień, 

Bartosz Stasiak. 27 maja w Pucharze wziął udział 
również jeden z trenerów Piotr Joachimiak w gru-
pie „weterani”. 

A już teraz zawodnicy BUSHI przygotowują się do 
Mistrzostw Polski, które odbędą się 11-12.06.2022 
r. w Lublinie. Trzymajmy kciuki! Sebastian Ziembi-
kiewicz 

Młodzi Karatecy „BUSHI” z medalami

30 medali dla karateków 
„Sokoła”

Zimnym prysznicem zakończył się mecz Bel-
gii z Polską w ramach Ligi Narodów. Polacy już 
dawno tak wysoko nie przegrali (1:6), a trener 
Czesław Michniewicz ma dużo do myślenia. Na 
szczęście to nie są mistrzostwa świata i selekcjo-
ner ma  jeszcze kilka miesięcy na wyciągnięcie 
wniosków. Oczywiście, że nie graliśmy w opty-
malnym składzie, który szykowany jest na wiel-
ki turniej. Teraz jest czas na selekcję zawodni-
ków,  dobranie  optymalnego  systemu  gry. Nie 
można też do końca traktować meczów w Lidze 
Narodów  jako  sparingowych,  bo  jednak  jest 
to  rywalizacja  o  znacznie  łatwiejszą  drogę  do 
Euro 2024, które odbędzie się w Niemczech. Nie 
wyobrażam sobie, że Polaków mogłoby zabrak-
nąć u naszych zachodnich sąsiadów. To dosko-
nała okazja, przynajmniej dla mnie, by wresz-
cie zobaczyć mecz Polski na poważnym turnieju 
będąc  na  miejscu.  Dobre  wyniki  podczas  LN 
w przypadku awansu Polaków na mistrzostwa 
Europy, mogą przybliżyć również do łagodniej-
szego losowania do grup turniejowych. Będzie 
liczyła się pozycja w rankingu UEFA. 
A teraz o reprezentacji U21, która w Łodzi na 

Stadionie Króla  zagrała  z Niemcami. Niestety 
przegrała 1:2. To oznacza, że biało-czerwoni nie 
zagrają w barażu i odpadają z dalszej rywali-
zacji o wyjazd na mistrzostwa Europy. Miałem 
przyjemność obejrzeć ten mecz wśród kibiców. 
Jest czego żałować, bo Niemcy byli w naszym 
zasięgu. Sytuacji na gola było wiele, jednak za-
brakło skuteczności. Śmiało trzeba przyznać, że 
mieliśmy  ich więcej  niż Niemcy.  Jednak  stara 
zasada mówi  -  ten,  kto  strzeli  więcej,  wygry-
wa. Dwa gole zdobył Youssoufa Moukoko – je-
den z najbardziej utalentowanych zawodników 
młodego  pokolenia  na  świecie.  W  listopadzie 
2020 roku zaliczył debiut w Bundeslidze w ba-
rach  Borussii  Dortmund,  zastępując  znanego 
dobrze Erlinga Haalanda. Miło było popatrzeć 
zwłaszcza na dwóch piłkarzy biało-czerwonych. 
Jeszcze nie tak dawno przyjechali z rezerwami 
Legii Warszawa do Aleksandrowa, by rozegrać 
mecze w III lidze. Miałem przyjemność skomen-
tować  ich  grę.  Bramkarz  Cezary Miszta  oraz 
Michał Karbownik. Pierwszy jest nadal zawod-
nikiem Legii, w ekstraklasie rozegrał już kilka-
naście meczów. Natomiast Michał  Karbownik 
to piłkarz Olympiakosu Pireus. Ciekaw jestem, 
czy w listopadzie 2018 roku grając w Aleksan-
drowie,  spodziewali  się  tak  błyskawicznej  ka-
riery…
Na  koniec  wracamy  do  naszego  Aleksan-

drowa Łódzkiego. 19 czerwca (niedziela, godz. 
16:00) na stadionie im. Włodzimierza Smolar-
ka  zostanie  rozegrany  Charytatywny  Mecz: 
Drużyna  Burmistrza  vs.  Łódzki  Związek  Piłki 
Nożnej. Celem  jest  zbiórka pieniędzy na  reha-
bilitację mieszkańca miasta Krzysztofa  Jołkie-
wicza. Pasjonat  sportu w 2018 roku przeszedł 
udar i trudno mu wrócić do pełnej sprawności. 
Aleksandrowskie  Forum  Społeczne  przepro-
wadzi  zbiórkę. Zapraszamy wszystkie  rodziny 
z dziećmi na mecz, szykujemy dla najmłodszych 
pewną niespodziankę. Zatem do zobaczenia…
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W niedzielę (29 maja) odbyła się 20. edycja wy-
ścigu Masters o Puchar Burmistrza i Okręgowego 
Związku Kolarskiego w Łodzi. 

Na początku wystartowali najmłodsi uczestnicy 
w wieku przedszkolnym i szkolnym, a następnie 
ścigali się pasjonaci kolarstwa. Wyścig miał różne 
odległości do pokonania, wszystko zależało od da-
nej kategorii wiekowej. Najstarszy kolarz to 92-letni 
Mieczysław Frankowski (na zdjęciu poniżej), któ-
ry pokochał ten sport od najmłodszych lat. Relację 
z wyścigu Masters można obejrzeć na stronie face-
bookowej Telewizji Aleksandrów Łódzki.

Zawodniczki reprezentują-
ce LO SMS wygrały wszystkie 
mecze, w tym ten najważniej-
szy z Akademickim Liceum 
Mistrzostwa Sportowego w Go-
rzowie Wlkp. 63:53. To wielki 
sukces szkoły oraz klubu UKS 
Basket Aleksandrów, w którym 
na co dzień grają koszykarki.

— Podczas turnieju panowa-
ła świetna atmosfera. W ostat-
nich tygodniach udało nam się 
zbudować wspaniałą drużynę. 
Każda zawodniczka pojawiają-
ca się na boisku, wiedziała, że 
gra dla zespołu. Nie było indy-
widualności. Jesteśmy bardzo 
szczęśliwy z sukcesu — powie-
dział Dariusz Raczyński, trener 
koszykarek.

Najlepszą zawodniczką tur-
nieju została Alicja Jarząb. Za-
grała świetny turniej, a w meczu 
fi nałowym była jedną z wyróż-
niających się zawodniczek.

— Dałyśmy z siebie wszystko 
zwłaszcza w fi nale przeciwko 
drużynie z Gorzowa Wlkp. Jako 
kapitan mogę powiedzieć, że 
nasz zespół jest bardzo dumny. 
Często przegrywaliśmy z tą dru-
żyną, a zwycięstwo uświadomi-
ło nam, że możemy grać na wy-
sokim poziomie — powiedziała 
Alicja Jarząb. 

To wielki sukces aleksan-
drowskich koszykarek, które 
powtórzyły wynik sprzed kilku 
lat. W 2019 roku również cie-
szyły się ze złotych medali.

— Jestem dumna z naszego 
zespołu. W meczu fi nałowym 
wykonałyśmy wszystkie zało-
żenia. Pokazałyśmy swoje naj-
większe atuty. Jest co świętować 
— zaznaczyła Aleksandra Stasie-
łowicz, zawodniczka LO SMS.

— Należą się gratulacje dla 
całej drużyny. To nie tylko ko-
szykarki i sztab szkoleniowy, 
ale wszystkie osoby pracujące 
nad stworzeniem drużyny. To 
także podziękowanie dla naszej 
pani dyrektor, która odchodzi 
na emeryturę — dodał szkole-
niowiec.

Sukces koszykarek tylko po-
twierdza, że aleksandrowski 
sport idzie w dobrym kierunku. 
(Kiniu) 

MKS Aleksandrów w licznymi 
medalami. Najważniejsze infor-
macje:
Podczas Mistrzostw Wojewódz-
twa Łódzkiego U16 nasi zawodni-
cy spisali się znakomicie 
15 medali: 
Złoto: Daniel Dutkiewicz(2007) 
1000m 2.47.98 s. PB
Złoto: Adrianna Poradecka 
(2007) 300m ppł 49.33 SB
Srebro: Antoni Porada (2008) 
w pchnięciu kulą 10.72m
Złoto: Antoni Porada (2008) 
w rzucie dyskiem 38.72m
Złoto: Martyna Andrzejczak 
(2007) - wzwyż 
Złoto: Dominik Zdrajkowski 
(2008)- wzwyż - 170cm
Srebro: Oliwia Kania (2007) - 

rzut dyskiem 29.38 m
Brąz: Oliwia Kania (2007) - rzut 
oszczepem 
Brąz: Amelia Brzezińska (2007) - 
rzut dyskiem 27.78m 
Złoto: Igor Przygodzki (2007) - 
wieloskok 11.05 m 
Złoto: Kacper Antczak (2007) wy-
niki 1.29.76 s. PB 
Srebro: Jan Gołdyn (2008) 
1.32.13 s. PB 
Brąz: Szymon Sobczak (2008) 
1.37.50s. 
Brąz: Marika Jeziorska 100m 
(2007) - 13.41s.PB 
-Julia Tomczuk 100 m 13.41 s 
(2008) - IV miejsce
- Wiktoria Smyka (2008) 600m - 
1.55.67 s. PB - VIII miejsce 
Brąz: Sztafeta 4x100 m K w skła-

dzie: (M. Jeziorska, J. Tomczuk, 
A. Poradecka, N. Kijańska).

Mistrzostwa Województwa Łódz-
kiego U14 i U12 w Bełchatowie:
Złoto: Bartek Adamczewski pew-
nie wygrał ze znakomitym wyni-
kiem 1.34.26 s. PB
Złoto: Aleksandra Kowalska rzut 
dyskiem U14 34.91m
Brąz: Aleksandra Kowalska 
pchnięcie kulą U14 10.18m
Srebro: Adam Samulski pchnię-
cie kulą U14 8.89 m
Brąz: Maksymilian Wojkun 
pchnięcie kulą U14 8.09 m
Srebro: Adam Samulski rzut dys-
kiem U14 27.97 m.

Szkołę Podstawową w Rąbieniu odwiedził 
Paweł Skóra. Mistrz świata w żonglerce piłką 
pokazał swoje umiejętności, poprowadził lek-
cję związaną z aktywnością fi zyczną i rozdawał 
autografy. Paweł Skóra swoją przygodę z piłką 
rozpoczynał jak każdy młodych chłopak. Naj-
pierw grał z kolegami, a następnie marzył, by 
grać jak Zinedine Zidane. Jednak zauważył, że 
posiada umiejętności do czegoś innego, do żon-
glerki z piłką. 

— Zawsze lubiłem podbijać piłkę. Kiedyś kolega po-
kazał fi lm z pokazu żonglerki. Bardzo mi się to spodo-
bało, nie mogłem uwierzyć, że tak można bawić się pił-
ką. Ta sytuacja właśnie sprawiła, że zacząłem trenować 
sztuczki — zaznacza Paweł Skóra, mistrz świata w fre-
estyle football. 

Nauka żonglerki wymaga cierpliwości i pasji. Każda 
sztuczka jest inna i potrzeba odpowiedniego treningu.

— Niektórych trików można się szybko nauczyć, ale 
te znacznie trudniejsze wymagają czasu. W naszym 
sporcie nikt nie może powiedzieć, że ma daną sztuczkę 
opanowaną w stu procentach. Zawsze jest ryzyko błędu, 
że może się nie udać — dodaje.

Paweł Skóra wielki sukces osiągnął w 2011 roku zdo-
bywając tytuł mistrza świata. Napisał dwie książki i wy-
stąpił podczas mistrzostw Europy w Polsce i Ukrainie.

— To prawda. To była dla mnie wielka przyjemność 
wystąpić podczas tak prestiżowego turnieju. Nigdy się 
nie spodziewałem, że napiszę książkę. Okazało się, że 
zostały wydane dwie: „Triki piłkarskie, trening, techni-
ka, mistrzostwo” oraz „Triki gwiazd footballu” — zazna-
cza Paweł Skóra.

To było doskonałe spotkanie z młodzieżą zorgani-
zowane przez nauczycieli wf szkoły w Rąbieniu. Paweł 
Skóra poprowadził również wykład na temat aktyw-
ności fi zycznej. Zaprosił dzieci do uczestnictwa w zaję-
ciach praktycznych z piłką. (Kiniu)

Jubileuszowy 
MASTERS

Finał Ogólnopolskiej Licealiady 
w Koszykówce odbył się w Aleksandrowie 
(25-26 maja). Mamy tytuł mistrza Polski!

Żonglerski mistrz

MKS Aleksandrów z gradem medali



18-19 czerwca • DNI ALEKSANDROWA •

Organizator:

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego 
Jacek Lipiński

Partnerzy:

SOBOTA 18.06.
Scena główna
15:00 Sportowy Aleksandrów

• kluby fi tness z Aleksandrowa Łódzkiego
• Mażoretki

16:45 Koncert jubileuszowy z okazji 200-lecia 
nadania praw miejskich Aleksandrowowi 
w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP 

18:15 Tosteer 
19:30 Natalia Nykiel 
21:00 KULT 
23:00 Electric Night Fever 

• Melo.Kids
• DJ Kwiato
• Art1

Boisko do piłki plażowej
15:00 rozgrywki piłki siatkowej drużyn żeńskich 

organizowany przez Libero VIP Biesiadowo

NIEDZIELA 19.06.
Scena główna
15:00 Koncert laureatów Fes� walu Piosenki i Tańca 

„Aleksandrowska Wiosna” 
16:15 Energetyczny pokaz sportowej elegancji 

marki Nevana oraz odlotowe dzieciaki 
w zestawach fi rmy Kiiz by Kids

17:15 Grubson 
19:15 Enej 
21:00 Kombii

Stadion MOSiR
16:00 Charytatywny mecz

Poza tym:
Gry, konkursy związane z 200-leciem nadania 
praw miejskich, wesołe miasteczko, gastronomia, 
foodtracki, stoisko EKOmiasta, stoisko 
Aleksandrowskiego Forum Społecznego. 

Wstęp wolny. 

Zaprasza Jacek Lipiński Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego
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