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opinie

Prezes bardzo tęskni za PRL-em

O PiS-ie i jego rządach powiedziano już wie-

le złego, ale tym razem jest i dobra wiadomość. 

Szczególnie dla tych wszystkich, którzy wciąż 

noszą w sobie tęsknotę za dawanymi czasami 

i nieistniejącą od 33 lat Polską Ludową. Otóż 

PRL wraca i to w swoim najgorszym wydaniu, 

czyli początku lat 80., gdy na półkach sklepo-

wych królował ocet i oranżada, a większość 

artykułów pierwszej potrzeby była reglamen-

towana, czyli mówiąc po ludzku można ją było 

kupić spod lady, na kartki albo u spekulanta.

Nowy pomysł PiS-u na zaopatrzenie ludno-

ści w opał na zimę to nic innego jak kopia tam-

tych rozwiązań. Prezes Kaczyński obiecał su-

werenowi, że nie będzie musiał kupować węgla 

po cenach rynkowych, wynoszących obecnie 

ok. 3 tysiące za tonę, ale że będzie go można 

kupić za jedną trzecią tej ceny. Wprowadzony 

ma być system reglamentacji — każda rodzina 

opalająca dom węglem będzie uprawniona 

do zakupu węgla po cenach regulowanych, 

nie wyższych niż tysiąc złotych za tonę. Będzie 

można nabyć 3 tony po takiej cenie, a jak ktoś 

potrzebuje więcej, musi już zapłacić normalnie, 

czyli po 3 tysiące.

Pomysł genialny w swej prostocie i... rodem 

z PRL-u. Wtedy też była kiełbasa reglamento-

wana, a jeśli ktoś chciał zjeść więcej niż 600 

gramów, to mógł ją sobie kupić za trzy razy 

więcej w tzw. sklepie komercyjnym, ewentual-

nie pokątnie od baby lub też na bazarze.

Jaki był skutek takiego sztucznego zaniżania 

cen — część Polaków jeszcze pamięta, a inni 

— młodsi, mogą o tym poczytać w książkach 

lub internecie. Skutek był mianowicie taki, że 

cały ten system załamał się, kiełbasy na kartki 

nie było wcale, a i ta komercyjna też w końcu 

zniknęła.

Czy tym razem będzie podobnie z węglem? 

Stawiam starą czerwoną stówkę z Waryńskim 

i Proletaryatem, że tak się właśnie stanie. 

Węgiel wykupią spekulanci oraz ci, którzy 

znajdą dojścia do towaru po tysiąc, po czym 

sprzedadzą go po trzy, a może i cztery tysiące. 

W rezultacie suweren będzie siedział w zim-

nych domach, a co bardziej obrotni zarobią 

na tym fortunę. To będzie najlepsza lekcja dla 

młodzieży, dlaczego PRL musiał upaść. Mam 

nadzieję, że i PiS pójdzie w ślady PRL-u i za 

rok, po wyborach, wyprowadzi sztandar. No 

i życzę wszystkim, żeby najbliższa zima obyła 

się bez tęgich mrozów... Apis

Zostawione przez rządy PO-
-PSL projekty pozmieniano, 
wykreślono połowę węzłów, 
a rozpisany już przetarg unie-
ważniono, bo jakoby oferty były 
za drogie. Po licznych prote-
stach, akcjach organizowanych 
przez posłów opozycji i samych 
mieszkańców, którzy chodzili 
po pasach aby wrazić dezapro-
batę wobec działań PiS-u drogę 
S14 postanowiono jednak zbu-
dować, ale w okrojonej wersji 
i z oszczędnościowymi rozwią-
zaniami. W rezultacie nie po-
wstał w ogóle węzeł Lućmierz, 
który miał zapewnić wjazd do 
północnej części Zgierza, a węzeł 
Teofilów nie będzie miał w ogó-
le wjazdu na Teofilów, tylko do 
Aleksandrowa właśnie. Później 
zmieniono nawet jego nazwę na 
Aleksandrów, aby nikt już o Teo-

filowie nie pamiętał i nie pytał, 
gdzie jest droga na jedno z naj-
większych łódzkich osiedli.

Ostatecznie drogę zaczęto bu-
dować w 2019 roku, po nowych 
przetargach, w których ceny były 
znacząco wyższe niż te, za jakie 
S14 można było zbudować w roku 
2015. Czyli PiS poczynił oszczęd-
ności jakich mało — wykreślił 
z projektu część węzłów, po czym 
zapłacił drożej, niż gdyby te węzły 
od początku były. Dobrze jednak, 
że nareszcie przynajmniej poło-
wa trasy powstała i można z niej 
będzie korzystać. Ukończony 
właśnie odcinek wiedzie od węzła 
Aleksandrów, na który wjechać 
będziemy mogli z drogi krajowej 
nr 71 w rejonie hotelu Jan Sander 
przez rondo i system łącznic, do 
Lublinka, gdzie nowa droga po-
łączy się z już istniejącym frag-

mentem S14, którym dalej można 
dojechać do Pabianic i do węzła 
Róża, gdzie S14 łączy się z kolei 
z drogą S8 prowadzącą z Wrocła-
wia do Warszawy lub odwrotnie.

Niby to niewielki odcinek, ale 
znacząco może poprawić dojazd 
do pracy i nie tylko mieszkań-
com Aleksandrowa i okolic. Otóż 
dzięki nowej drodze nie trzeba już 
będzie stać w korkach na Aleksan-
drowskiej w Łodzi tudzież przed 
wiaduktem na Żabieńcu i przed 
aleją Włókniarzy. Jadąc do cen-
trum Łodzi czy w jej południowe 
dzielnice, bez żadnych korków 
możemy pojechać w okolice Jana 
Sandera, tam bezproblemowo 
wjechać na S14 i zjechać z niej na 
węźle Retkinia, wpadając prosto 
w ulicę Maratońską. Nie jest ona 
z reguły zakorkowana, można 
z niej sprawnie przejechać w ul. 
Wróblewskiego i po paru minu-
tach znaleźć się na alei Politechni-
ki. Stąd już blisko wszędzie — na 
Dąbrowę, Chojny i do centrum. 
Omijamy strasznie dziurawą ulice 
Aleksandrowską oraz wiecznie za-
korkowane Bałuty. Warto przete-
stować tę trasę, bo jest naprawdę 
znacznie szybsza! (kec)

Wreszcie można ominąć korki na Teofilowie i dziurawą ulicę 
Aleksandrowską

Aleksandrowianie skorzystają 
na gotowej już S14
Po 30 latach planowania, 10 projektowania i 3 budowy 
ukończono pierwszy odcinek drogi ekspresowej S14. 
Odcinek południowy, najważniejszy dla Aleksandrowa 
i jego mieszkańców, został nareszcie zbudowany, choć po 
objęciu władzy przez PiS w 2015 roku wiele wskazywało 
na to, że inwestycja ta zostanie w ogóle skreślona z listy.
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sesja absolutoryjna

A jaki był ubiegłoroczny budżet?
— Dobry i wykonany bardzo dobrze — mówi Grzegorz Siech skarbnik 

miasta. — Dochody w wysokości 187,7 mln złotych, które pozwoliły na 
wygospodarowanie nadwyżki budżetowej w wysokości 5 mln 186 ty-
sięcy złotych. Wydatki zamknęły w kwocie 182, 5 mln złotych. Wypra-
cowaliśmy tez nadwyżkę operacyjną w wysokości 16 mln 567 tys. zło-
tych. 

Bardzo dobra realizacja dochodów budżetowych wynikała przede 
wszystkim z udziału gminy w podatku dochodowym PIT. Został on 
zrealizowany o ponad 8 procent lepiej niż zakładał plan i dał 49 mln 
złotych. Tak zresztą było do tej pory co roku. To wynik ciągle wzrasta-
jącej liczby ludności dzięki napływowi nowych mieszkańców. Poza tym 
osiągnęliśmy bardzo dobry wynik w realizacji planów innych docho-
dów podatkowych. Szczególne dotyczy to podatku od czynności cywil-
no- prawnych, którego zebraliśmy ponad 4,3 mln złotych czy podatku 
od nieruchomości, którego wpłynęło ponad 19,1 mln.

Zebrane dochody pozwoliły na realizacje wydatków na poziomie 
182 mln złotych, z czego 167, 64 mln zł to wydatki bieżące. 14 milionów 
przeznaczono na inwestycje. Najważniejszą było zakończenie termo-
modernizacji zasobów mieszkaniowych. Doposażono też w samocho-
dy bojowe strażnice OSP. Z gminnego budżetu dofinansowano zakup 
wozów dla OSP Adamów i OSP Aleksandrów Łódzki na łączną kwotę 
625 tys. zł. Milion złotych gmina przeznaczyła na budowę hali sporto-
wej przy SMS LO. Dwa miliony 352 tysiące złotych przeznaczono na 
gminny program wymiany pieców. 387 tysięcy złotych wydały sołec-
twa na swoje propozycje. Dzięki funduszowi sołeckiemu, bo o nim tu 
mowa, zrobiono część chodnika w Bełdowie, były pieniądze na dołoże-
nie do budowy ulicy Krzywej w Rąbieniu czy zakup domku modułowe-
go dla Rudy Bugaj. 

Ubiegły rok przyniósł też mniejszy deficyt w gospodarce odpadami 
komunalnymi. Trzeba było co prawda dołożyć 150 tysięcy złotych, ale 
to już niewiele w porównaniu z poprzednimi latami, w których gmi-
na dokładała grube miliony. Tak zadziałała podwyżka cen za odbiór 
odpadów kilka lat temu, teraz powoli, ale sukcesywnie do odpadów 
dokładamy coraz mniej z budżetu gminy.

Po rozliczeniu budżetu zostało 21 mln złotych, które zagospodaro-
wane zostaną w 2022 roku. 

Trzeba powiedzieć też o zadłużeniu gminy, które wynosi 50 mln 
570 tysięcy złotych. Stanowi 27 procent wykonanego w ubiegłym roku 
dochodu i jest to bardzo bezpieczny poziom, jak również bardzo bez-
pieczna była w ubiegłym roku jego obsługa.

— Dziękuję za zaufanie. To było jubileuszowe absolutorium, a udzieli-
ła mi go moja drużyna, osoby, które od wielu lat funkcjonują w samorzą-
dzie i mają olbrzymie zaufanie społeczne. To ta większość radnych obda-
rzyła mnie tym unikalnym poparciem już dwudziesty raz — powiedział 
Jacek Lipiński. To szmat czasu. A jednocześnie tak wiele się zmieniło 
w naszej gminie. Zmieniło się oblicze naszego miasta, jego finansowy 
potencjał oraz ukształtowały się elementarne priorytety: sport młodzie-
żowy, polityka senioralna, edukacja, polityka prozwierzęca, demografia 
i wielkie inwestycje w infrastrukturę. Wizerunek naszego miasta całko-
wicie odmienił aleksandrowską rzeczywistość. To zasługa tej drużyny, 
radnych, naczelników i pracowników UM, kierowników i pracowników 
jednostek organizacyjnych gminy, organizacji społecznych, całego alek-
sandrowskiego społeczeństwa obywatelskiego. 

Głosowanie naszej opozycji, głównie członków PiS, jest takie oczy-
wiste. Dla nich nie może być nic innego, biorąc pod uwagę politykę 
antysamorządową, jaką prowadzi rząd. Dzisiaj pozbawia się polskie 
samorządy unijnych środków i ich dochodów własnych. W związku  
z tym PiS w Aleksandrowie wpisuje się w tą antyspołeczną politykę.  
I myślę że z punktu widzenia obiektywnej logiki nie było żadnych argu-
mentów, by głosować przeciw. 

Mamy olbrzymią nadwyżkę budżetową, kolejny dobry rok za nami. 
Mamy wciąż rewelacyjne inwestycje i zrównoważony rozwój, pamięta-
my o wszystkich sferach życia. Jednakże z punktu widzenia ich subiek-
tywnej logiki opartej na tych absurdach, które tworzą, musieli głoso-
wać przeciw. Mieszkańcy widzą w jaki sposób opozycja się zachowuje  
i myślę że odpowiednio ją potraktują w kolejnych wyborach. 

Co do tego, że zmiany są tak wielkie i tak pozytywne, nikt nie ma wąt-
pliwości i każdy je widzi, a ja jestem pełen pokory wobec mieszkańców 
za to, że przez 20 lat udzielają mi takiego fantastycznego zaufania. (kbs)

Absolutorium dla burmistrza
Jedna z najważniejszych sesji Rady Miejskiej za 
nami. 23 czerwca radni udzielili burmistrzowi 
absolutorium. Najpierw jednak wysłuchali 
sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok 
i stanowiska RIO, które nie budziło żadnych 
wątpliwości czy absolutorium udzielić.

Podczas sesji absolutoryjnej była okazja do uhonorowania młodych spor-
towców z „Trójki”. Konkretnie — czwórboistów, którzy przywieźli do gminy 
złote i srebrne medale na ogólnopolskich zawodach. Podziękowania otrzy-
mali też trenerzy. 

Czek na 10 tysięcy złotych złożony został na ręce Krystyny Jołkiewicz — 
żony aleksandrowianina, który musi przejść kosztowną rehabilitację po 
udarze. Taką sumę pieniędzy udało się zebrać do puszek członkom Alek-
sandrowskiego Forum Społecznego podczas Dni Aleksandrowa. 

To jubileuszowe absolutorium, a udzieliła mi go moja drużyna, osoby, które 
od wielu lat funkcjonują w samorządzie i mają olbrzymie zaufanie społeczne 
— powiedział podczas sesji absolutoryjnej burmistrz Jacek Lipiński. 
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aktualności

— To jest właściwie dru-
gi sezon jak fontanna nie 
działa — mówi Krystyna Ka-
rasiak, kierownik Referatu 
Zieleni Miejskiej i Utrzyma-
nia Czystości. — Niestety nie 
jesteśmy w stanie naprawić 
tej fontanny, ponieważ po-
dzespoły, które nie działają, 
nie są już produkowane. Brak 
więc części zamiennych do 
fontanny, a jej naprawa jest 
po prostu niemożliwa z przy-
czyn technicznych. 

Tymczasowo, w miejsce 
wody wskoczyła więc ziemia, 
a do ziemi kwiaty. W niecce 
fontanny pojawiły się nasa-

dzenia — wśród nich m.in. 
róże, szałwia czy trawy. Przez 
wiele miesięcy, zamiast koją-
cego szumu wody, czeka nas 
więc radość dla oczu. Będzie 
kolorowo. 

Nowe zastosowanie miej-
skiej fontanny, to także za-
spokojenie zgłaszanych próśb 
od mieszkańców, by starą, 
zepsutą atrakcję, zagospoda-
rować.

— Mieszkańcy się do mnie 
zwracali, że popsuta fontan-
na straszy — tłumaczy Mał-
gorzata Grabarczyk, prze-
wodnicząca Rady Miejskiej 
w Aleksandrowie Łódzkim. 

— Wielu ludzi siada tu na 
tych ławeczkach, dla wielu 
to jedno z ulubionych miejsc. 
Trzeba otwarcie sobie powie-
dzieć, że ostatnimi czasy fon-
tanna faktycznie wyglądała 
tak sobie. 

Wprowadzono więc roz-
wiązanie tymczasowe, by 
już w przyszłym roku od-
mienić oblicze centrum. 
W miejscu kwietnika, który 
jeszcze niedawno był fon-
tanną, pojawi się nowa, no-
woczesna fontanna, która 
obecnie znajduje się na eta-
pie projektowania. 

— Myślę, że pomysł na któ-
ry wpadliśmy, odnośnie tego 
jak ma wyglądać, zadowo-
li wszystkich mieszkańców. 
Fontanna stanie dokładnie 
w tym samym miejscu, ale 
będzie całkowicie inna od tej 
którą znamy — zapowiada 
Małgorzata Grabarczyk. 

Do czasu sfinalizowania 
nowego projektu, w miejscu 
starej fontanny będą rozkwitać 
kwiaty. To nie tylko estetyczne, 
ale też najtańsze rozwiązanie. 

Estetyczna i, co ważne, bez-
pieczna w użytkowaniu ma być 
również nowa fontanna. Jak 
będzie wyglądać? Tego dowie-
my się już niebawem! (jc) 

Halo, policja? Fontannę nam zasypali…
Dla wielu to szok. W miejscu gdzie jeszcze 
niedawno wesoło tryskała woda, dziś wody już 
nie ma. Jest ziemia, a w ziemi kwiaty. Jak to się 
stało, że fontanna, która od 18 lat dzielnie służyła 
mieszkańcom Aleksandrowa, nagle zmieniła się 
w wielki kwietnik?

Tak będzie wyglądać nowa fontanna (wizualizacja). 
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Jak wynika z danych 
opublikowanych przez 
ONZ obywatele Ukrainy 
już od jakiegoś czasu wra-
cają do swojej ojczyzny. 
Łącznie w powrotną drogę 
do domu, z różnych kra-
jów Europy, zdecydowało 
się udać ponad 2 mln osób. 
Nie inaczej sytuacja wyglą-
da w Aleksandrowie. 

Każdego tygodnia zmniej-
sza się liczba ukraińskich ro-
dzin przebywających na na-
szym terenie. W pierwszych 
tygodniach wojny zarejestro-
waliśmy ponad 1000 osób. 
Dziś strażnice pustoszeją 
a wiele rodzin już powróciło 
na Ukrainę. Jedni wyruszyli 
w dalszą podróż do zachod-
niej Europy a nawet Ameryki, 
są też tacy, którzy na zawsze 
chcieliby pozostać tutaj. 

— Są rodziny, które chcia-
łyby pozostać z nami dłużej 
albo na zawsze. Im zazwyczaj 
udało się zorganizować dom 
czy mieszkanie, a także pod-

jęli pracę. Ta ustabilizowana 
sytuacja zazwyczaj powoduje 
chęć dalszego pobytu. Więk-
szość jednak nie jest tak za-
radna życiowo i musi w dal-
szym ciągu liczyć na nasze 
wsparcie — mówi Iwona Dą-
bek sekretarz miasta. 

Część rodzin już wróciła 
na Ukrainę. Pamiętajmy, że 
wśród uchodźców przeważają 
kobiety i dzieci. To one pozo-
stawiły mężów ojców i często 
starszych, schorowanych ro-
dziców. Choć opuszczając nasz 
kraj nie muszą odmeldować się 
w gminnych jednostkach, to 
często taka informacja trafia do 
pracowników socjalnych. 

— Mówią, że wyjeżdżają, 
pytając czy formalności w za-
kresie świadczeń są uregulo-
wane czy nie zalegają z jakąś 
opłatą. Wracają na Ukrainę, 
ale też zmieniają miejsce po-
bytu w Polsce, przemiesz-
czając się między miastami. 
Mamy rodziny, które wypro-
wadziły się do Wrocławia 
czy Krakowa. O tej migracji 

świadczą i nasze pustoszejące 
strażnice — mówi Sławomir 
Michalak dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 

Dziś pod skrzydłami jed-
nostek ochotniczych straży 
pożarnych zostało jedynie 14 
osób. Po kilka osób w Adamo-
wie, Krzywcu, Rąbieniu. Dwu-
dziestka uchodźców przebywa 
w mieszkaniach socjalnych 
przy Pabianickiej. Reszta ma 
gdzie mieszkać, dzięki przy-
chylności aleksandrowskich 
rodzin. Ta sytuacja może dia-
metralnie się zmienić, kiedy 
rząd wstrzyma wypłacanie 40 
zł dziennie przysługujące na 
każdego ukraińskiego lokato-
ra. Termin wypłacania świad-
czeń mija z początkiem lipca 
a decyzji póki, co brak.

— I wtedy mogą pojawić 
się problemy, bo to dzięki 
tym środkom Polacy opłaca-
ją czynsz, media, czyli koszty, 
które generują goście z Ukra-
iny. Kiedy ten kurek zostanie 
zakręcony, może być różnie 
— dodaje Sławomir Michalak. 

I to obecnie tym zajmują 
się pracownicy ośrodka po-
mocy społecznej. Bo zdarza 
się, że kończą się pieniądze, 
nie ma pracy, a polska rodzi-
na nie potrafi poradzić sobie 
czwarty miesiąc z nowym do-
mownikiem. 

Od początku rosyjskiej in-
wazji, Ukrainę opuściło 4,3 mln 
osób, a ponad 10 mln uciekło ze 

swoich domów i zamieszkało 
w innym miejscu w kraju. Pra-
wie jedna trzecia osób, które od 
24 lutego uciekły z Ukrainy za 
granicę, wróciło już do ojczyzny, 
a liczba powracających rośnie.

Na początku wojny do 
Ukrainy wracali głównie męż-
czyźni, ale w ostatnim cza-
sie są to stęsknione kobiety 
i dzieci. (ak)

Ukraińcy wracają do domu

O próbie upolitycznienia stano-
wiska dyrektora w SMS LO pisali-
śmy już niejednokrotnie. Jednak 
to już koniec niepewności i prote-
stów jakie towarzyszyły wyborowi. 
Od 1 lipca pełniącym obowiązki 
szefa szkoły będzie Michał Bistuła, 
długoletni nauczyciel wychowania 
fizycznego i trener sportowy, któ-
rego od początku na to stanowi-
sko typowała społeczność szkolna. 
Wbrew planom i próbom upoli-
tycznienia placówki.

Pod koniec maja, na wniosek or-
ganu zarządzającego czyli Starostwa 
Powiatowego w Zgierzu, rada pedago-
giczna szkoły powierzyła mu tę funkcję 
na najbliższe 10 miesięcy, czyli okres 
jaki przewiduje prawo oświatowe w ta-
kich sytuacjach. Nastąpiło uspokojenie 
nastrojów, wygrała uczciwość, a nie 
partyjne zagrywki. Dlaczego o tym pi-
szemy? Dochodzą słuchy, że w walkę 
o dyrektorski stołek włączył się radny 
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódz-
kim Tomasz Dominowski. I wcale nie 
po stronie protestujących. 

W aleksandrowskim SMS od kilku 
miesięcy nie było spokojnie. Michał Bi-
stuła dwukrotnie startował w konkursie 
ogłoszonym przez starostwo i dwukrot-
nie był pomijany, a nowi dyrektorzy 
wyskakiwali jak z rękawa. Polityki, jaką 
prowadziło zgierskie starostwo, dosyć 
mieli wszyscy: uczniowie, nauczyciele 

i rodzice. Protesty szkolnej społeczności, 
pomoc radnych powiatowych i aleksan-
drowskiego samorządu doprowadziły 
w końcu do kompromisu. 

— Wszyscy walczyliśmy o Michała 
Bistułę, nikt nie chciał dyrektora z ze-
wnątrz, a tym bardziej z nadania partyj-
nego. Stanowiliśmy jeden front, ale nie 
radny Dominowski — mówi Iwona Dą-
bek radna Rady Powiatu Zgierskiego. — 
Wobec faktu, że nowo wybrana pani dy-
rektor, widząc szkolny opór nie chciała 
objąć stanowiska, radny wymyślił plan: 
nowa dyrektor obejmie stanowisko, ale 
na krótko. W czasie swojego „dyrekto-
rowania” zatrudni nauczycielkę, której 
potem powierzone zostanie pełnienie 
funkcji dyrektora. Dziwnym trafem, owa 
nauczycielka to bliska rodzina radnego 
i politycznie związana z obecnie rządzą-
cą partią. Skąd to wiemy? Takie rzeczy 
trudno utrzymać w tajemnicy w skłóco-
nym wewnętrznie starostwie. Zamiast 
wykorzystać sytuację i zrobić coś dla tego 
miasta i szkolnej społeczności — zagrał 
polityką, w najgorszym wydaniu. 

Dzisiaj już tylko przykrym wspo-
mnieniem jest pierwszy i drugi protest 
uczniów i nauczycieli z SMS LO. Czas, 
w którym z determinacją bronili swojego 
kandydata. Czas w jakim zadawali pyta-
nia, na które nie znajdowali w starostwie 
odpowiedzi, w którym prosili o pomoc 
radnych i samorządowców. Po stronie 
szkolnej społeczności stanęli rodzice, ab-

solwenci, radni powiatowi z Aleksandro-
wa, radni miejscy i mieszkańcy. To była 
wspólna walka o dyrektora z powołania, 
aleksandrowianina, świetnego nauczy-
ciela i trenera sportowego. 

— Pamiętajmy, że samorząd powi-
nien działać poza podziałami politycz-
nymi, działać nie na szkodę a na ko-
rzyść każdego mieszkańca. I taka była 
nasza rola w przypadku tego konfliktu. 
Konkurs na dyrektora nie był uczci-
wym konkursem, a to, że po konkursie 
mówi się, że radny angażuje się w jego 
rozstrzyganie, to już jest dla mnie skan-
daliczne. Konsekwencji wyciągnąć 
żadnych nie możemy, ale myślę, że 
powinien spotkać się ze swego rodzaju 

ostracyzmem w radzie — mówi Małgo-
rzata Grabarczyk przewodnicząca Rady 
Miejskiej. 

— To jest kolejny przykład, który idzie 
z góry, gdzie tak zwani „miłościwie nam 
panujący” próbują zawłaszczać wszyst-
ko. Taka próba zawłaszczenia stanowi-
ska dyrektora miała miejsce też w Alek-
sandrowie. Na szczęście solidarność ze 
społeczności szkolnej i zainteresowanie 
mediów sytuacją, nie dopuściły do ta-
kiego nadużycia. Radny PiS z Aleksan-
drowa próbował wpłynąć na ustawianie 
stanowisk w tej szkole — mówi Iwona 
Dąbek. 

Radny odmówił nam komentarza 
w tej sprawie. 

Czy radny PiS z Aleksandrowa próbował wpłynąć 
na ustawianie stanowisk w SMS LO?

Ta rodzina póki co nie myśli o powrocie, chcą zostać 
na dłużej a może i na zawsze. Pani Lila i Pan Wła-
dimir mają 6 dzieci. Część chodzi do przedszkola 
i szkoły. Rodzinę utrzymuje tata mający zatrudnienie 
na pełen etat w pobliskiej fabryce. Pani Lila podejmu-
je się zadań weekendami, kiedy mąż z dziećmi zostaje 
w domu. Są z Mikołajowa. Nie mają do czego wracać. 



6 strona 40 i cztery, Nr 11 (652), 24 czerwca 2022 r. 

aktualności

Kilkaset tysięcy złotych 
więcej w miejskiej kasie. 
Tak uruchomienie aplikacji 
przełożyło się na finansową 
rzeczywistość w Świdniku. 
To pieniądze od osób, które 
wcześniej nie zostały ujęte 
w deklaracjach i tym samym 
uchylały się od płacenia za 
wywóz odpadów. By unik-
nąć kar, lepiej już dziś złożyć 
rzetelną deklarację. Okres 
ochronny dla tych, którzy 
świadomie lub nieświadomie 
minęli się w nich z prawdą, 
skończy się na przełomie 
czerwca i lipca. 

— Aplikacja jest sama w so-
bie dosyć prostym rozwiąza-
niem, bo tak naprawdę jest to 
taki arkusz kalkulacyjny, który 
pozwala na wytypowanie ad-
resów mieszkań gdzie może 
wystąpić nieprawidłowość 
w deklaracjach o wysokości 
opłaty za gospodarowanie — 

wyjaśnia Karolina Fijałkow-
ska, z Wydziału Funduszy 
Europejskich Urzędu Miasta 
Świdnik. — U nas ten system 
się sprawdził ponieważ po 
pierwszym zastosowaniu tego 
arkusza wykryto prawie 1300 
osób, które nie płaciły za wy-
wóz, zgłosiły się do urzędu 
i zmieniły tą deklarację.

Anna Kowalczyk, kierow-
nik Referatu Gospodarki Od-
padami, dodaje, że przed uru-
chomieniem, aplikację należy 
dostosować do aleksandrow-
skich warunków. 

— Przede wszystkim musi-
my zebrać dane pochodzące 
z różnych baz, różnych in-
stytucji, m.in. Ośrodka Po-
mocy Społecznej. Tutaj mó-
wimy o świadczeniach 500+, 
o świadczeniach rodzinnych, 
dodatku mieszkaniowym. Po-
mocna będzie też baza mel-
dunkowa i baza oświaty. 

Wiedza o osobach nie-
uwzględnionych w deklara-
cjach przekłada się na kon-
kretne pieniądze. Od razu 
po uruchomieniu aplikacji, 
Świdnik odzyskał do budżetu 
miasta około 180 tysięcy zło-
tych. Obecnie, średni wpływ 
z tego tytułu to około 500 ty-
sięcy złotych każdego roku. 

Jest jeszcze czas, by na-
prawić ewentualne niedo-
patrzenia w deklaracjach. 
Jeśli ktoś nadal nie płaci za 
odbiór odpadów powinien 
jak najszybciej zgłosić się do 

urzędu i naprawić pomyłkę. 
Wprowadzenie poprawek do 
nierzetelnie wypełnionej de-
klaracji na razie nie będzie 
wiązać się z żadnymi karami. 
Oczywiście zaległości w opła-
tach trzeba będzie uzupełnić, 
jednak początkowo nie będą 
naliczane odsetki. Taka wyro-
zumiałość nie będzie jednak 
trwać wiecznie. 

— Jeśli ktoś nie zechce sam 
zgłosić zaistniałej pomyłki, 
prędzej czy później i tak bę-
dzie musiał zapłacić zaległo-
ści, jednak wtedy koszty mogą 

być większe na skutek wyda-
nej decyzji administracyjnej 
— dodaje Anna Kowalczyk. 

Z aplikacji, która już nie-
bawem rozpocznie pracę 
w Aleksandrowie Łódzkim 
korzysta dziś ponad 200 
miast i gmin w całej Pol-
sce. Wszędzie przynosi ona 
wymierne efekty. Warto 
podkreślić, że na mocy po-
rozumienia między Aleksan-
drowem a Świdnikiem, apli-
kacja została udostępniona 
naszej gminie bezpłatnie. 

Jacek Czekalski

Aplikacja wskaże, kto nie płaci za śmieci
Współpraca się opłaca, wiadomo to nie od dziś. 
Dzięki porozumieniu Aleksandrowa Łódzkiego 
ze Świdnikiem, do gminy — bezpłatnie — trafiła 
specjalna aplikacja, dzięki której urzędnicy 
będą wiedzieli, kto nie płaci za odbiór odpadów 
komunalnych. To szansa na wyeliminowanie 
nieuczciwych praktyk i naprawienie pomyłek 
z deklaracji. To także wymierne korzyści. 

Rodzice i uczniowie 
Szkoły Podstawowej 
w Rudzie Bugaj ostat-
ni weekend spędzili na 
festynie. Jak zawsze 
królowali strażacy ze 
swoimi wozami, koloro-
we dmuchańce, stoiska 
z przysmakami, dziew-
czynki mogły zrobić 
sobie tatuaż, chłopcy 
— podziwiać ogromne 
motory. 

Piknik odbył się 
przy pięknej pogodzie, 
więc zgromadził tłumy 
mieszkańców, nie tylko 
Rudy Bugaj.

— Ostatni piknik był 
w 2019 roku. Wszyscy 
wiemy dlaczego — mówi 
Julita Osiecka dyrektor 
SP w Rudzie Bugaj. — 
Te pikniki zawsze były 
naszą dobrą tradycją. 
Jak pytają nas nauczy-
ciele, którzy się zatrud-
niają czy rodzice o dni 
otwarte, to mówię, że 
takim dniem jest ten 
piknik. To czas w jakim 
spotykamy się wszyscy, 

kiedy w innych, niefor-
malnych warunkach 
pokazujemy jacy jeste-
śmy, pokazujemy szko-
łę, poznajemy naszych 
nauczycieli jako ludzi 
zaangażowanych i ak-
tywnych, a cel jest jeden 
— dzieci mają się dobrze 
bawić. 

Po 2-letniej przerwie 
na kortach na osiedlu 
Bratoszewskiego też było 
kolorowo i ciekawie. 

— Zaprosiliśmy ma-
luchy na multisen-
soryczny plac zabaw 
zorganizowany przez 
„Hulaj duszę” — mówi 
Marzena Ziętek radna 
Rady Miejskiej. — To 
miejsce jest przyjazne 
dzieciom i ich rodzicom. 
Przemycamy tu zabawy 
rozwojowe, które mają 
stymulować wszystkie 
zmysły. I wszyscy świet-
nie się bawimy. 

Zabawę zapropono-
wały radne: Marzena 
Ziętek i Małgorzata Gra-
barczyk. (kbs)

Festyn goni piknik
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To dopiero ich pierwszy krok 
w całym maratonie wyzwań 
czekających na każdego mło-
dzieżowego radnego. Nie ma się 
więc co dziwić emocjom.

— Czuję podekscytowa-
nie ale też stres przed wy-
stąpieniem — słyszeliśmy od 
młodych radnych tuż przed 
rozpoczęciem pierwszej sesji. 
Gdy się już rozpoczęła, z każdą 
kolejną minutą było widać, że 
trema ustępuje. Po odebraniu 
zaświadczeń o wyborze, mło-
dzieżowi radni złożyli ślubo-
wanie, którego treść odczytał 
najmłodszy z nich, Mikołaj 
Madzio: Wierny Konstytucji 
i prawu Rzeczypospolitej Pol-
skiej, ślubuję uroczyście obo-
wiązki radnego sprawować 

godnie, rzetelnie i uczciwie, 
mając na względzie dobro mo-
jej gminy i jej mieszkańców.

Młodzieżowych radnych 
jest 21. Dwuletnia kadencja, 
którą właśnie rozpoczęli, to 
szansa na realizację pomysłów 
i zasygnalizowanie najwięk-
szych potrzeb. To też dosko-
nała lekcja samorządności. 

— Chciałam zawsze mieć 
jakiś wpływ na społeczeń-
stwo, żeby móc coś zmienić 
własnymi rękoma, bo rzadko 
mamy taką okazję — mówi 
młodzieżowa radna, Maja 
Słowińska. 

— Czuję się odpowiedzial-
ny za to co się dzieje w Alek-
sandrowie, żeby zmieniać 
gminę na lepsze, żeby po-

magać — dodaje radny, Igor 
Cikota. 

Kadencja Młodzieżowej 
Rady Miejskiej, to wielka 
szansa dla całego samorządu, 
nie ukrywa burmistrz, Jacek 
Lipiński. 

— To wkroczyła przyszłość, 
wkroczyła młodość. 32 lata 
samorządności Aleksandro-
wa Łódzkiego i mamy praw-
dziwe nowe otwarcie, nowy 
rozdział w historii naszego sa-
morządu. Mam takie poczu-
cie wyjątkowości tej sytuacji 
i ogromne nadzieje upatruję 
w tym, co się tu może dziać.

Mariusz Grabowski, wi-
ceprzewodniczący dorosłej 
Rady Miejskiej, a zarazem 
inicjator powołania młodzie-
żowej rady Miejskiej, dodaje: 

— Jesteśmy najlepszą gmi-
ną w Polsce, ale możemy być 
jeszcze lepszą ponieważ teraz 
burmistrz dostaje kolejny or-
gan doradczy. To taki organ 
którego do tej pory nie było, to 
młodzież w sporym przekroju 
wiekowym, z różnych części 
miasta oraz z gminy, reprezen-
tującą różne kluby sportowe, 
różne pasje i zainteresowania.

O tym, że młodzieżowi 
radni odegrają znaczącą rolę 
w życiu gminy, przekonani 
są również ich nauczyciele 

i dyrektorzy szkół, z których 
się wywodzą. Słyszymy o kre-
atywności, odwadze i obo-
wiązkowości. Wraz z rozpo-
częciem dwuletniej kadencji, 
przed młodzieżą otworzyła 
się przed szansa, by zarazem 
zmieniać swoją małą ojczyznę 
i kształtować charakter.

— To również nauka samo-
rządności, obywatelskości, to 
jest nauka przede wszystkim 
nowoczesnego, lokalnego 
patriotyzmu — wylicza bur-
mistrz. — Liczę też na trudne 
tematy, takie gdzie będziemy 
w pewnych sprawach również 
polemizować, spierać się. My-
ślę że ten spór jest również 
wpisany w działalność samo-
rządową. Najważniejsze żeby 
były to przede wszystkim 
sprawy lokalne.

Ze strony opiekunów mło-
dzieżowej rady słyszymy za-
pewnienia, że młodzież nie 
może już doczekać się pracy. 
Kolejna sesja prawdopodob-
nie zostanie zwołana jeszcze 
przed wakacjami. (jc) 

Do samorządu wkroczyła młodość
Za nami pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Aleksandrowie Łódzkim. Radni, wybrani na 
dwuletnią kadencję, złożyli już ślubowanie i wybrali 
Prezydium. Teraz czas na pracę, bo ich kreatywność, 
pomysły i entuzjazm bez wątpienia zaowocują 
niejedną ciekawą i ważną inicjatywą.
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Epicentrum festiwal, czyli Dni Alek-
sandrowa za nami… 

Uff, było gorąco — dosłownie 
i w przenośni. Dwudniowe koncerty, 
podczas których mogliśmy posłuchać 
bardzo różnej, ale zawsze na najwyż-
szym poziomie muzyki, przeplatane 
były różnymi atrakcjami — dla dzie-
ci i dorosłych. Ważnym punktem 
były wręczane podziękowania tym 
wszystkim, którzy przez ostatnie ty-

godnie wspierali ukraińskich sąsia-
dów… 

Organizacja święta miasta stała na 
wysokim poziomie, a w jego bezpiecz-
ny przebieg włączyły się służby porząd-
kowe, medyczne i ochotnicze straże 
pożarne. 

Dni Aleksandrowa zakończyły się, 
ale przed nami gorące lato i kolejna 
odsłona Planu B, czyli Lata w Aleksan-
drowie… (więcej na str. 16). red. 
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— Ruszamy z akcją „Pomóż 
nam zbudować wymarzony 
plac zabaw dla niepełnospraw-
nych dzieci i młodzieży” — 
mówi Paulina Szafarz, dyrektor 
Zespołu Szkół Specjalnych im. 
Stefana Kopcińskiego w Alek-
sandrowie Łódzkim. — Jest to 
dla nas bardzo ważne święto, 
Święto Rodziny, połączone 
z imprezą sportową, marszem 
i biegiem integracyjnym, któ-
ry łączy tutaj młodzież pełno-
sprawną i niepełnosprawną 
z terenu Aleksandrowa Łódz-
kiego i Powiatu Zgierskiego.

Łączył nie tylko sport. Pu-
bliczność raz po raz zachwycali 

młodzi artyści, którzy specjal-
nie na tę okazję przygotowali 
zarówno utwory muzyczne 
jak i układy taneczne. Był też 
sklepik, w którym można było 
zakupić — dokładając swoją 
cegiełkę do szczytnego celu — 
produkty własnoręcznie wy-
konane przez podopiecznych 
szkoły oraz ich rodziny. Asor-
tyment był niezwykle bogaty, 
od toreb, przez małe dzieła 
sztuki po kolorowe kamienie, 
doskonałe do ogrodu lub jako 
przycisk do papieru. 

A Święto Rodziny to również 
emocje i niespodzianki. Jedną 
z nich był czek wręczony przez 

burmistrza, Jacka Lipińskiego. 
— Ta szkoła zawsze emanu-

je nie tylko empatią i wrażliwo-
ścią, ale również rywalizacją 
w duchu fair play — tłumaczy. 
— Dzisiaj kolejny taki integra-
cyjny rodzinny bieg, w którym 
biorą udział wszystkie szkoły, 
nie tylko z Aleksandrowa, ale 
również z powiatu. Poza tym 
to również bardzo fajna, poży-
teczna akcja, w której aleksan-
drowski samorząd z radością 
wziął udział, fundując pierwsze 
urządzenie do nowego placu 
zabaw.

Na czeku wręczonym przez 
władze aleksandrowskiego sa-
morządu nie znalazła się żadna 
konkretna kwota. Dyrekcja zo-
stała poinformowana, że może 
wybrać dowolne, nawet naj-
droższe z urządzeń, jeśli tylko 
spełni ono marzenia i oczeki-
wania dzieci. 

— Najważniejsze, by pomóc 
— dodaje burmistrz. — Nieste-
ty stary plac zabaw, w budowie 

którego również uczestniczy-
liśmy, zniszczył się. Tak to jest 
w przypadku mocno użytkowa-
nego obiektu. Mam nadzieję, 
że w ciągu najbliższych kilku 
tygodni szkole uda się skomple-
tować piękny, nowy plac zabaw. 

— Wielkie podziękowania, 
burmistrz spełnia marzenia 
naszych uczniów — cieszy się 
dyrektor szkoły. 

Każdy, kto chciałby wspo-
móc szkołę w budowie nowe-
go placu zabaw może to zrobić 
choćby teraz. Wpłat można do-
konywać na konto Rady Rodzi-
ców, a szczegółowe informacje, 
w tym numer konta, można 
odnaleźć na facebookowym 
profilu Zespołu Szkół imienia 
Stefana Kopcińskiego w Alek-
sandrowie Łódzkim. (jc) 

Bawiąc się, spełniają marzenia
Były emocje, wiele atrakcji i morze uśmiechów. Był 
też czek od burmistrza, zwiastujący sukces zbiórki 
na nowy plac zabaw. Za nami Święto Rodziny 
w Zespole Szkół Specjalnych. To był ważny dzień 
w życiu szkoły, a licznie zgromadzeni goście mieli 
m.in. okazję, by oklaskiwać występy młodych 
artystów i sportowców. Wykonano też kolejny krok 
do spełnienia wielkiego marzenia. 

Finał krajowego kon-
kursu na najpiękniejszy 
makijaż odbył się 6 czerw-
ca w Białymstoku. Uczest-
niczkami były panie z róż-
nych części Polski. Pani 
Kinga do ścisłego grona 
finalistek zakwalifikowała 
się, jako jedyna z woje-
wództwa łódzkiego. 

— Etapów było kilka. 
Początkowo odbywały 
się online. Podczas fina-
łu musiałyśmy wykonać 
zarówno makijaż ślubny 
jak i wieczorowy. Słynę 
z makijaży delikatniej-
szych, podkreślających 
urodę, co było dla mnie 
wyzwaniem podczas tych 
mistrzostw. Cieszę się, że 
doceniono moje stylizacje 
— mówi Pani Kinga. 

Uwagę na stylizacje 
aleksandrowianki zwró-

cili najlepsi styliści i ma-
keupistki w Polsce. Do 
domu pani Kinga wróciła 
z pucharem, nagrodami 
i ogromną satysfakcją, bo 
w końcu z tyłu zostawiła 
ponad 200 uczestniczek. 

Kinga jest aleksandro-
wianką, która sześć lat 
temu, jak każda wówczas 
nastolatka, stawała przed 
lustrem i próbowała za-
tuszować niedoskonało-
ści. Gdy zaczęło wycho-
dzić coraz lepiej, zaczęła 
malować koleżanki. I tak 
pasja przerodziła się 
w biznes. Wspólnie z sio-
strą zaprojektowały mały 
pokój i powstało domowe 
studio. 

Sukcesu gratulujemy 
i oczywiście życzymy dal-
szych sukcesów w branży 
beauty. (ak)

Kinga Firaza z Aleksandrowa Łódzkiego 
II wicemistrzynią Polski!
Młoda aleksandrowianka została II 
wicemistrzynią Polski w robieniu makijażu. 
W tym ogólnokrajowym konkursie 
pokonała ponad 200 rywalek. Kinga Firaza 
make up’em zajmuje się od kilku lat. 
Początkowo była to tylko pasja. Teraz to 
już pomysł na biznes. A, że Aleksandrów 
wspiera młodych przedsiębiorców, tym 
bardziej promujemy. 

Pani Kinga uwielbia przeprowadzać 
metamorfozy. Jej zdaniem każda 
z kopciuszka może stać się księżnicz-
ką. 
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Słoneczna pogoda, muzyka i śpiew towarzyszyły seniorom z Domu Dziennego 
Pobytu Wrzos w pikniku na przywitanie lata, który odbył się w ogrodzie placów-
ki. Atrybutem tegorocznej zabawy były kapelusze, które upiększyły piknikowe 
stroje. Gośćmi pikniku byli seniorzy z DDP Wrzos w Łodzi. Było to pierwsze tak 
duże spotkanie po 2 latach pandemii, więc zabawa była naprawdę wyśmienita. 

Piknik na początek
Poszukujemy właścicieli 

lub 
nowe rodziny 
dla zwierząt 
znalezionych 

w Gminie Aleksandrów Łódzki 
tel. 693-691-963
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Mówi się o tym, że w naszym spo-
łeczeństwie można w łatwością wy-
różnić kilka ludzkich postaw wobec 
języka. Pisali o tym tak uznani języko-
znawcy jak: W. Doroszewski, D. But-
tler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz, J. 
Miodek, A. Markowski i wielu innych. 

Do najpopularniejszych postaw 
wobec języka należą: puryzm, perfek-
cjonizm, logizowanie w języku, libe-
ralizm i leseferyzm, indeferentyzm, 
postawa naturalna, racjonalizm. Być 
może wymienione przeze mnie termi-
ny niewiele jeszcze Państwu mówią, 
ale przykłady je reprezentujące z pew-
nością pozwolą Państwu w pełni je 
rozszyfrować.

Puryzm językowy (łac. purus 
— czysty). Przez puryzm rozumie się 
„na ogół przesadną troskę o język, 

wynikającą z przesłanek emocjo-
nalnych, a nie racjonalnych” [Mar-
kowski 2006:126]. Puryzm nie jest 
zjawiskiem jednorodnym, dlatego 
wyróżniamy także puryzm nacjo-
nalistyczny (czystość języka określa 
się tu na podstawie używania rodzimy 
słów), puryzm tradycjonalistycz-
ny (za czysty czyli wzorcowy uznaje 
się język określonej epoki, negowane 
są nowe słowa w języku).

Perfekcjonizm to postawa wo-
bec języka oparta na przesłankach 
racjonalnych. Wyraża się w dążeniu 
do tego, by elementy językowe były 
używane precyzyjnie i jednoznacznie. 
U podstawy tej postawy leży przeko-
nanie, że istnieje pewien ideał języka, 
do którego należy dążyć i ten ideał 
odzwierciedla w swojej warstwie lek-

sykalno-semantycznej naukowy obraz 
świata. Osoby prezentujące tę po-
stawę myślą o języku jako narzędziu 
komunikacji, koncentrują uwagę na 
wyrażaniu komunikatów (myśli i eks-
presji) głównie własnych. Za niewła-
ściwe określenie uznane przez perfek-
cjonistów zostanie, np.: nauczycielka 
ma temperaturę, ponieważ każdy ma 
jakąś temperaturę, lepiej będzie, gdy 
powiemy: nauczycielka ma gorączkę.

Logizowanie w języku. Ta po-
stawa, tak jak perfekcjonizm, opie-
ra się na przesłankach rozumowych. 
W przypadku logizowania chodzi 
o zgodność wyrażeń językowych z lo-
giką (ale chodzi tu raczej nie o logikę 
formalną, a o tzw. potoczną). Logizo-
wanie w języku polega na stosowaniu 
kryteriów semantycznych do kategorii 
gramatycznych, tak więc zgodnie z lo-
giką potoczną nie należy stopniować 
takich przymiotników jak: pusty, peł-
ny, bo oznaczają cechy graniczne. Po-
wiedzenie takie jak: od stóp do głów
dla logizujących są równie problema-
tyczne, bo (zgodnie z ich logiką) stopy 
są dwie, ale głowę mamy tylko jedną.

Liberalizm językowy, lesefe-
ryzm. Liberalizm językowy (toleran-
cja wobec form gramatycznych: Sta-
sio-Stasiu, na dworze — na polu, ten 
żołądź — ta żołądź, ten podkoszulek — 
ta podkoszulka). Skrajna Postać libe-

ralizmu językowego to leseferyzm: 
(akceptowanie większości zjawisk, 
które obecnie w języku występują).

Indyferentyzm językowy prze-
jawia obojętność wobec kwestii języ-
kowych, wynikająca z nietraktowania 
języka jako wartości.

Postawa „naturalna” lub „spon-
taniczna” nie kryje się za nią brak za-
interesowania. Język traktowany jest 
jako integralna wartość zachowania 
społecznego, najbardziej naturalna 
wartość.

Postawa racjonalistyczna jest 
oparta na analizie rozumowej, wzbo-
gacona intuicyjną bądź naukową zna-
jomością procesów językowych. Jest 
także umiarkowana i mało emocjonal-
na. Zalicza się tu świadomych nosicie-
li języka

Czy już Państwo wiedzą, jaka jest 
Państwa postawa wobec języka?

Literatura:
Markowski A., „Postawy użytkow-

ników wobec języka”, [w:] mowa roz-
świetlona myślą, Miodek J., (red.), 
1999, s. 15-32.

Markowski A., „Kultura języka pol-
skiego. Teoria. Zagadnienia leksykal-
ne”, 2006, s. 126-140. 

prof. Joanna Satoła-Staśkowiak

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

trochę kultury

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

Za czasów Rafała Bratoszewskiego, 
na pierwszej mapie naszych okolic, na-
kreśloną przez Schuttenbacha w 1818 
r. nazwa miasta to Wierzbno, choć 
z dopiskiem w legendzie, Aleksandrów 
(mapa). Następna mapa, już przezna-
czona dla władz Królestwa Polskiego 
z 1821 r. ma zaznaczone nazwy ulic. Naj-
ważniejsza, to ulica przecinająca miasto 
w kierunku północno wschodnim i po-
łudniowo zachodnim, gdzie w centrum 
wyznaczono Rynek. Od tego Rynku od-
chodzi, (w kierunku północno-wschod-
nim) ulica Warszawska, prowadząca 
do folwarku w Brużycy Wielkiej, gdzie 
mieszkał w swoim dworku założyciel 
miasta. Za granicami ówczesnej osady 
przechodziła w Trakt prowadzący do 
Łęczycy. W przeciwną stronę zaprojek-
towano ulicę Kaliską która zmieniała 
się w Trakt do Lutomierska. Od Rynku, 
prostopadle do niej, w kierunku obec-
nej Łodzi, prowadziła ulica Kościelna. 
Przedłużeniem jej w przeciwnym kie-
runku była mała uliczka Ogrodowa, 
która swą nazwę zawdzięcza dochodzą-
cemu do niej Ogrodowi Dworskiemu. 
Kończyły ją dwa domy o numerach 10 
i 11 wystawione przez Rafała Brato-
szewskiego. Dziś ulicą Ogrodową moż-

na dojechać do Poddębic lub Uniejowa 
(dwóch miast słynących z gorących źró-
deł), i dalej.

Równolegle do ulicy Ogrodowej, 
w kierunku południowo-zachodnim 
wytyczono ulicę Wierzbińską, która do 
dziś zachowała swoją nazwę. Łączyła 
ona słabo zaludnioną, wieś Wierzbno. 
Przedłużeniem tej ulicy, po przekro-
czeniu ulicy Kaliskiej trafi ano na ulicę 
Pabianicką, którą można było dojechać 
do znanego od średniowiecza miasta 
Pabianice. Po drugiej stronie Ogrodo-
wej, w kierunku północno-wschodnim 
wyznaczono ulicę Łęczycką. Prostopa-
dle do niej, w jej zachodnim zakończe-
niu powstała ulica Parzęczewska. Na-
zwy swoje te dwie ulice zawdzięczały 
kierunkowi, który trafi ał na Parzęczew 
i dalej na Łęczycę. Równolegle do niej 
w stronę Brużycy Wielkiej wyznaczono 
ulicę Wiatraczną. O ile Łęczycka i Pa-
rzęczewska były wewnętrznymi ulica-
mi o tyle ulica Wiatraczna, po przecię-
ciu ulicy Kaliskiej zmieniała nazwę na 
ulicę Piotrkowską. Niestety, ta ulica 
nie wyznaczała kierunku na Piotrków 
Trybunalski.

Reasumując, niewiele ówczesna 
osada miała wytyczonych ulic. Pier-

wotne nazwy zachowały do dziś ulice: 
Wierzbińska, Ogrodowa, Łęczycka, 
Piotrkowska. Natomiast ulice Kościel-
na dziś nazywa się ulicą Wojska Pol-
skiego, Kaliska to obecnie 11 Listo-

pada, Wiatraczna to Daszyńskiego, 
Parzęczewska to 1 Maja. Po zmianach 
ustrojowych do swoich pierwszych 
nazw wróciły: ulica Warszawska i Pa-
bianicka.  Wróbel

Pierwsza sieć ulic naszego miasta

Świadomość językowa wśród Polaków
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ogłoszenia

1. Budynek mieszczący lokal mieszkalny nr 2 poz. 1 to obiekt parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony- wzniesiony 
w technologii tradycyjnej w roku 1937.
• Lokal nr 2 z poz. nr 1 ma powierzchnię użytkową 24,24m². Jest zlokalizowany na parterze ww. budynku. Na lokal składają się 1 pokój 
(14,15m²), kuchnia (7,34m²), łazienka (2,75m²).
Do lokalu przynależy komórka o pow. 4,80m², znajdująca się w budynku gospodarczym.
Ciepła woda z bojlera elektrycznego. Instalacje: e3lektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna.
2. Budynek mieszczący lokal mieszkalny nr 6 z poz. 2, to obiekt parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony- wzniesiony 
w technologii tradycyjnej w roku 1937.
• Lokal nr 6 z poz. nr 2 ma powierzchnię użytkową 31,28m². Jest zlokalizowany jest na poddaszu ww. budynku. Na lokal składają się 2 
pokoje (15,33m², 8,38m²), aneks kuchenny (1,79m²), łazienka (1,03m²) i przedpokój (4,75m²).
Do lokalu przynależą komórki o pow. 4,80m² i 6,80m², znajdujące się w budynku gospodarczym.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczna do wymiany, piec na paliwo stałe, ciepła woda z bojlera elektrycznego.
3. Budynek mieszczący lokal mieszkalny nr 7 z poz. 3, to obiekt piętrowy z poddaszem użytkowym wzniesiony w technologii tradycyjnej 
w roku 1930.
• Lokal nr 7 z poz. nr 3 ma powierzchnię użytkową 55,65m². Jest zlokalizowany na poddaszu ( ostatnia kondygnacja) ww. budynku. Na 
lokal składają się 2- pokoje (18,97m² i 18,30m²), kuchnia(6,71m²), łazienka (3,26m²), przedpokój (6,51m²) i schowek (1,90m²).
Do lokalu przynależy komórka o pow. 4,11², znajdująca się w budynku gospodarczym.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, gazowa, kanalizacyjną, ogrzewanie- centralne ogrzewanie z kotła gazo-
wego dwufunkcyjne3go, ciepła woda z kotła gazowego.
4. Budynek mieszczący lokal mieszkalny nr 1 z poz.4, to obiekt piętrowy, niepodpiwniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej 
w 1869r.
• Lokal nr 1 z poz. nr 4 ma powierzchnię użytkową 51,72m². Jest zlokalizowany na parterze
ww. budynku. Na lokal składają się 2 pokoje (19.01m² i 17,28m² ) kuchnia (6,56m²), garderoba (2,51m²), łazienka (4,37m²) i przedpokój 
( 1,99 m²). Do lokalu przynależy komórka (5,00m² ) znajdująca się w budynku gospodarczym.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową. Centralne ogrzewanie i ciepła woda z kotła ga-
zowego dwufunkcyjnego.
5. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  nieruchomości:
• z poz. nr 1 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem D43MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
•  z pozycji 2 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem D43MN –teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
• z pozycji 3 na terenie oznaczonym symbolem D34MN,U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług, strefa ‘’B’’ czę-
ściowej ochrony konserwatorskiej,
• z pozycji 4 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem D3MN –teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
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 21 czerwca 2022 roku do dnia 13 lipca 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 04 sierpnia 2022r
10. Powyższy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, a po-
nadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie interne-
towej 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 21 czerwca 2022 roku.

  
 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. 2022 poz. 559, poz. 
583) 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 
ul. Kilińskiego 23 m 2 

267 
627m² 

LD1G 
/00037469/1 

9.540,00zł 
40.360,00zł 29/318 

2 Aleksandrów Łódzki, A-2 
ul. Kilińskiego 23 m 6 

267 
627m² 

LD1G 
/00037469/1 

13.900,00zł 
50.200,00zł 43/318 

3. Aleksandrów Łódzki, A-4 
ul.11 Listopada 12a m 7  

8/2 
520m² 

LD1G 
/00049599/8 

10.200,00zł 
115.600,00zł 5976/50554 

4. Aleksandrów Łódzki, A-1 
ul. 1 Maja 14 m 1  

473 
1021m² 

LD1G 
/00036602/9 

30.400,00zł 
86.600,00zł 5672/30631 

 

  
 BURMISTRZ ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO 

Ogłasza wykaz lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu. 
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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 37 

223/2 
1348m² 

LD1G 
/00038580/2 

1.990,00zł 
143.910,00zł 7/1000 

2 Aleksandrów Łódzki, A-4 
ul. Północna 5 m 5 

26 
884m² 

LD1G 
/00037874/3 

15.800,00zł 
57.000,00zł 11/100 

 
 
1. Budynek mieszczący lokal mieszkalny nr 37 z poz. 1 to 4-piętrowy, podpiwniczony, 4-klatkowy budynek po 

termomodernizacji. Został wzniesiony w 1969r.: 
• Lokal nr 37 z poz. nr 1 ma powierzchnię użytkową 34,54m². Jest zlokalizowany na parterze ww. 

budynku. Na lokal składają się 2 pokoje (15,90m² i 8,40m²), kuchnia (5,15m²), łazienka (3,26m²) i 
przedpokój (1,83m²). 
C.O. miejskie, ciepła woda z termy gazowej. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-
kanalizacyjną, gazową, CO miejskie.  
 

2. Budynek mieszczący lokal mieszkalny nr 5 z poz. 2, to obiekt piętrowy ze strychem nieużytkowym, 
niepodpiwniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej w 1930r.: 

• Lokal nr 5 z poz. nr 2 ma powierzchnię użytkową 29,78m². Jest zlokalizowany na piętrze ww. budynku. 
Na lokal składają się 1 pokój (12,67m²), kuchnia (9,74m²), łazienka (2,63m²) i przedpokój (4,74m²). 
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną. 
Ogrzewanie: piec na węgiel, ciepła woda z bojlera. 
 

3. 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 B54MN –teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 

4. 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 2022 r. poz. 
931, 974, 1137) powyższa sprzedaż zwolniona jest od podatku VAT.  

5. 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. 

6.  Okres publikacji wykazu biegnie od dnia 13 czerwca 2022 roku do dnia 05 lipca 2022roku. 
7. 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 27 lipca 2022r 

8. 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 

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

 
Aleksandrów Łódzki dnia 13 czerwca 2022 roku. 
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WYKAZ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO 
SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ 

 
 

Położenie nieruchomości KW Nr 
działki 

Powierzchnia 
działki Cena brutto 

Aleksandrów Łódzki,  
obręb A-2 

 

LD1G 
/00037638/7 332/3 

 
229m² 

 
11.992,50zł 

1. Niezabudowana nieruchomość położona na zapleczu nieruchomości przyległej, działek nr 324, 
331/4 i 331/5 w Aleksandrowie Łódzkim obręb A-2. Działka posiada kształt prostokątny, nie 
posiada bezpośredniego dostępu do ul. Pileckiego, dostęp możliwy jest jedynie przez działki 
przyległe o numerze 324, 331/4 i 331/5. Działka przylega do terenu cmentarza i od strony 
cmentarza jest ogrodzona płotem murowanym z cegły, od strony działek przyległych jest 
ogrodzona siatką stalową na słupkach stalowych i jest użytkowana przez właściciela działek 
przyległych. Działka porośnięta drzewami ( 2 lipy, dąb) i krzewy ozdobne ( iglaki). Ulica 
Pileckiego posiada nawierzchnię asfaltową, teren przyległy jest uzbrojony w energię elektryczną, 
wodę, gaz i kanalizację. Sąsiedztwo stanowią tereny z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, 
wielorodzinną  i cmentarz. Działka z uwagi na położenie może być przeznaczona na poprawienie 
warunków zagospodarowania działek przyległych (324, 331/4, 331/5). 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka o numerze 
ewidencyjnym gruntów 332/3 położona obręb Aleksandrów Łódzki 2, znajduje się na terenie 
oznaczonym symbolem E18MN, dla którego plan ustala adaptację, modernizację, rozbudowę oraz 
wymianę istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gospodarczej i realizację nowej 
zabudowy jednorodzinnej. Działka zlokalizowana w obrębie Strefy Ochrony Konserwatorskiej 
oraz strefie ochrony od cmentarza. Działka z uwagi na powierzchnię oraz brak dostępu do drogi 
publicznej może być przeznaczona na przyłączenie do nieruchomości sąsiedniej. 

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

4. Okres publikacji wykazu biegnie od dnia 14 czerwca 2022r. do dnia 06 lipca 2022r.  
5. Określa się termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w 

nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
tj. do dnia 28 lipca 2022r.  

 
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego 
w Aleksandrowie Łódzkim,  pok.112, tel. 042 270 03 54. 
 
 
 
 
Aleksandrów Łódzki 14 czerwca 2022. 

Aleksandrów Łódzki dnia 14 czerwca 2022 roku.



strona 1340 i cztery, Nr 11 (652), 24 czerwca 2022 r. 

ogłoszenia

• Akordeon 80 basów, czerwony, stan 
idealny. Tel. 667 979 946. 

• Zatrudnię pracowników na stacje LPG 
w Aleksandrowie i w Łodzi. Tel.  501 044 
737. 

• Sprzedam ziemię rolną w Rudnikach 
(gmina Pęczniew), 5,93 ha. Tel. 600 998 
232. 

• Poszukuję pokoju – samotny. Tel. 518 
743 129. 

• 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. 

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 

1. Działki niezabudowane, położone w miejscowości Stare Krasnodęby, gmina Aleksandrów Łódzki, przeznaczone pod za-
budowę, posiadają kształt zbliżony do prostokąta. Działka numer 19/6- to działka wydzielona pod drogę wewnętrzną ( nieurządzona), 
służącą do skomunikowania działek budowlanych z drogą publiczną. Przyległa do działek droga publiczna posiada nawierzchnię asfal-
tową i jest uzbrojona w energię elektryczną i wodociąg.  W pobliżu działek znajduje się maszt telefonii komórkowej. Pomiędzy drogą, 
a działkami znajduje się rów. Wzdłuż drogi przy granicy działek napowietrzna linia elektroenergetyczna z słupami żelbetowymi. Sąsiedz-
two stanowi zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa oraz tereny niezabudowane użytkowane rolniczo. 
2. Zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego , obręb Stare Krasnodęby: działki nr ewid. 19/3-19/9, 
znajdują się na terenie oznaczonym symbolem B5MN/MR-tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej. Szczegółowe 
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu określa pełny wypis i wyrys z obowiązującego dla tego obszaru miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. Szczegółowe warunki zabudowy i zagospodarowania terenu określa pełny wypis i wyrys z obowiązującego 
dla tego obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Powyższe nieruchomości są wolne od wszelkich zobowiązań i obciążeń.
4. Przetarg odbędzie się 13 września 2022r. o godzinie 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00-oddzielnie na każdą działkę 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Tadeusza Kościuszki 2 (budynek B, I piętro- sala ślubów). 
5. Poprzedni przetarg ustalono 07.09.2021r., 09.11.2021r., 25.01.2022r., 22.03.2022r., 10.05.2022r. ., 21.06.2022r.
6. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką lub przelewem do dnia 06 września 
2022r. w kasie tut .Urzędu lub na konto Urzędu nr 37878000070000023110000009.W przypadku wpłaty przelewem, wadium musi wpły-
nąć na konto tut. Urzędu najpóźniej do dnia 06 września 2022 roku. 
7. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia 
się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwró-
cone w terminie 3 dni od dnia przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie Urzędu.
8. Wylicytowana cena zawiera aktualnie obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%.
9. W umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości oraz w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości zbywanej zo-
stanie zastrzeżone na rzecz Gminy Aleksandrów Łódzki:
• prawo jej odkupu (art. 593 K.c) na okres 5lat, licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży, 
• umowne prawo pierwokupu (art. 596 K.c.).
10 Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić zaoferowaną cenę, pomniejszoną o wpłacone wadium najpóźniej w ter-
minie do dnia 21 września 2022r. w kasie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim lub na konto tut. Urzędu w Banku Spółdzielczym 
w Aleksandrowie Łódzkim Nr konta 64878000070000023110000008.
11  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem  przetargu:
• w przypadku osób fi zycznych dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oferenta, a w przy-
padku 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), pełno-
mocnictwa oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.
12. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca może nastąpić na zasadach określonych ustawą z dnia 24 marca 1920r. o naby-
waniu nieruchomości przez cudzoziemców. 

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

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

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

Aleksandrów Łódzki, dnia 21 czerwca 2022 roku.
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BURMISTRZBURMISTRZ ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Lp. Położenie
nieruchomości KW Nr działki Powierzchnia 

działki

Cena 
nieruchomości 

brutto
Wadium

1. Stare Krasnodęby, gm. 
Aleksandrów Łódzki 

LD1G
/00108770/3

19/3
19/6 (droga)

0,1516ha
+ udział 1/6 cz. w 

drodze o pow. 
0,0585ha

124.100,00zł 24.000,00zł

2. Stare Krasnodęby, gm. 
Aleksandrów Łódzki

LD1G
/00108770/3

19/4
19/6 (droga)

0,1516ha
+ udział 1/6 cz. w 

drodze o pow. 
0,0585ha

124.100,00zł 24.000,00zł

3. Stare Krasnodęby, gm. 
Aleksandrów Łódzki

LD1G
/00108770/3

19/5
19/6 (droga)

0,1487ha
+ udział 1/6 cz. w 

drodze o pow. 
0,0585ha

121.800,00zł 24.000,00zł

4. Stare Krasnodęby, gm. 
Aleksandrów Łódzki

LD1G
/00108770/3

19/7
19/6 (droga)

0,1486ha
+ udział 1/6 cz. w 

drodze o pow. 
0,0585ha

121.700,00zł 24.000,00zł

5. Stare Krasnodęby, gm. 
Aleksandrów Łódzki

LD1G
/00108770/3

19/8
19/6 (droga)

0,1486ha
+ udział 1/6 cz. w 

drodze o pow. 
0,0585ha

121.700,00zł 24.500,00zł

6. Stare Krasnodęby, gm. 
Aleksandrów Łódzki

LD1G
/00108770/3

19/9
19/6 (droga)

0,1486ha
+ udział 1/6 cz. w 

drodze o pow. 
0,0585ha

121.700,00zł 24.000,00zł

WYKAZ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH 
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU 

 

Lp. Położenie nieruchomości KW Nr działki Powierzchnia 
działki 

Cena 
nieruchomości 

brutto 
netto 

1. 
Brużyczka Księstwo, 

gm. Aleksandrów Łódzki  
 

LD1G/00038123/1 43/14 0,1416ha 104.501,00zł 

2. 
Brużyczka Księstwo, 

gm. Aleksandrów Łódzki 
 

LD1G/00038123/1 43/15 0,1272ha 93.874,00zł 

3. 
Brużyczka Księstwo, 

gm. Aleksandrów Łódzki  
 

LD1G/00038123/1 43/17 0,1390ha 102.582,00zł 

4. 
Brużyczka Księstwo, 

gm. Aleksandrów Łódzki  
 

LD1G/00038123/1 43/18 0,1272ha 93.874,00zł 

5. 
Brużyczka Księstwo, 

gm. Aleksandrów Łódzki  
 

LD1G/00038123/1 43/25 0,1597ha 117.859,00zł 

6. 
Brużyczka Księstwo, 

gm. Aleksandrów Łódzki  
 

LD1G/00038123/1 43/26 0,1462ha 107.896,00zł 

 
1. Przedmiotowe działki są niezabudowane, nieogrodzone, w części zakrzaczone, zadrzewione, 

miejscami rosną samosiejki drzew ( głównie sosny, miejscami dąb, brzoza), wymagające niezbędnej 
przecinki w celu zabudowy działek zgodnie z przeznaczeniem. Wzdłuż drogi dojazdowej o 
nawierzchni gruntowej ( ul. Bartek) biegnie wodociąg, w pobliżu działek wzdłuż drogi gruntowej brak 
jest uzbrojenia. Wszystkie działki położone są wzdłuż drogi leśnej, bez 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, dla terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1MN do 8MN, Gminy Aleksandrów Łódzki dla 
fragmentu obrębu wiejskiego Brużyczka Księstwo ustala się: 

• przeznaczenie podstawowe -tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
• dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające- pomieszczenia usługowe realizowane w ramach 

przeznaczenia podstawowego na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 
Działki o numerach ewid. gruntów 43/14, 43/17, 43/25 oznaczone symbolem 1MN- zabudowa 
mieszkalna jednorodzinna, działki o numerach ewid. gruntów 43/15, 43/18, 43/26 oznaczone 
symbolem 2MN- zabudowa mieszkalna jednorodzinna 

3. Nieruchomości będą sprzedawane w drodze przetargu zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami. 

4. Okres publikacji wykazu biegnie od dnia 14 czerwca 2022r. do dnia 06 lipca 2022r. 
5. Określa się termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w 

nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami tj. do dnia 28 lipca 2022r.  
 

 
Szczegółowe informacje udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w 
Aleksandrowie Łódzkim, pok.112, tel. 042 270 03 54. 
 
 
Aleksandrów Łódzki 14 czerwca 2022 roku. 
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sport

Historie, które 
przydarzyły się 
pasjonatowi sportu 
z małego miasteczka

Michał Kiński

To był „Mecz inny niż wszyst-
kie”, który zakończył się szczę-
śliwie dla obu zespołów. Naj-
ważniejsza była dobra zabawa, 
a zwycięstwo Łódzkiego Związku 
Piłki Nożnej 5:2 z Drużyną Bur-
mistrza Aleksandrowa Łódzkie-
go, jest sprawą drugorzędną. 
Podczas meczu odbyły się dwie 
licytacje. Koszulki Polski z au-
tografem Matty’ego Casha, po-
darowanej przez prezesa Ada-
ma Kaźmierczaka oraz koszulki 
Aleksandrowa Łódzkiego z au-
tografem Euzebiusza Smolarka. 
Jednym z kulminacyjnych mo-
mentów meczu, był karny po-
dyktowany dla gospodarzy. Bur-
mistrz Aleksandrowa Łódzkiego 
Jacek Lipiński podszedł do jede-
nastki i oklaskiwany przez kibi-
ców zdobył gola.

Podczas soboty i niedzieli 
trwał Epicentrum Festiwal – czy-
li Dni Aleksandrowa Łódzkiego. 
Trwała również zbiórka pienię-
dzy na rehabilitację aleksandro-
wianina Krzysztofa Jołkiewicza. 
Pan Krzysztof w 2018 przeszedł 
udar, kiedyś rozpoczynał pił-
karską przygodę we Włókniarzu 
Aleksandrów. Zbiórkę przepro-
wadziło Aleksandrowskie Forum 
Społeczne.

Kapitanowie obu drużyn za-
grali z bardzo odpowiedzialnym 
numerem – 9. Trzeba przyznać, 

że pokazali się z jak najlepszej 
strony.

— Wygrała drużyna z byłymi 
gwiazdami piłki nożnej. Muszę 
przyznać, że prezes Adam Kaź-
mierczak powiesił nam wysoko 
poprzeczkę. Mam nadzieję, że bę-
dzie okazja do rewanżu. Najważ-
niejsze jednak, że wszyscy wspól-
nie spotkaliśmy się, by wspomóc 
akcję charytatywną i obyło się bez 
poważnych kontuzji – powiedział 
Jacek Lipiński, burmistrz Alek-
sandrowa Łódzkiego.

— Przyjęliśmy wyzwanie bur-
mistrza i stanęliśmy na wyso-
kości zadania. Tak naprawdę 
liczyła się wspólna zabawa i cel, 
czyli zbiórka pieniędzy. Cieszę 
się, że mogłem przekazać koszul-
kę z podpisem Matty’ego Casha 
– zaznaczył Adam Kaźmierczak, 
wiceprezes PZPN.

Trenerem Drużyny Burmistrza 
był medalista MŚ 1982 – Marek 
Dziuba. – To była przyjemność 
spędzić niedzielne popołudnie na 
obiekcie im. Włodzimierza Smo-
larka. Z moim kolegą z boiska 
mam miłe wspomnienia. A mecz 
stał na dobrym poziomie, zabra-
kło trochę szczęścia. ŁZPN miał 
bardzo silną drużynę. Jeśli bur-
mistrz zaprosi mnie za rok, to 
z chęcią ponownie zostanę trene-
rem jego drużyny – dodaje Marek 
Dziuba.

Podczas przerwy meczowej 
najmłodsi wzięli udział w rzutach 
karnych.

 Drużyna Burmistrza: Jacek 
Lipiński (kpt.), Arkadiusz Sima, 
Ireneusz Jurek, Piotr Królikow-
ski, Mariusz Grabowski, Artur 
Golinia, Adam Twardowski, Gu-
staw Andrysiak, Alan Lipski, 
Krzysztof Szabela, Łukasz Wijata, 
Michał Bistuła, Mateusz Rafal-
ski, Jarosław Gliński, Grzegorz 
Lewandowski, Damian Ostrow-
ski, Tomasz Czerepiński, Filip 
Wojtalski, Łukasz Świętosławski, 
Arkadiusz Świętosławski, Michał 
Kiński. Trener Marek Dziuba.

Łódzki Związek Piłki Nożnej: 
Adam Kaźmierczak, Andrzej 
Kretek, Jakub Skrzypiec, Pa-
weł Malec, Michał Gajda, Jakub 
Jankowski, Konrad Gawroński, 
Robert Sierant, Albert Różycki, 
Tomasz Salski, Przemysław Tom-
czak, Tomasz Radkiewicz, Ar-
kadiusz Walas, Janusz Dziedzic, 
Rafał Grzelak, Tomasz Lenart, 
Radosław Mroczkowski, Michał 
Łabędzki, Paweł Golański. Trene-
rzy: Damian Gamus i Stanisław 
Syguła.

Sędziowały: Anna Wesołow-
ska, Monika Okrasa, Joanna 
Nazar. Zdjęcia: Piotr Walen-
dziak. Więcej zdjęć https://www.
facebook.com/media/set/?-
set=a.758663818898993&type=3

Charytatywny mecz

Podczas 37. Memoriału im. Józefa Jawor-
skiego Martyna Andrzejczak ustanowiła rekord 
Polski do lat 16 w skoku wzwyż. Uzyskała wy-
nik 172 cm i o 11 cm poprawiła 38-letni rekord 
„Sportowej Trójki”. Jak zaznacza trener Paweł 
Zdrajkowski – to jest wielki talent. 

- To prawda, ma w sobie ogromny potencjał. 
Na początku mieliśmy pewne problemy komu-
nikacyjne, ale to już znacznie uległo poprawie. 
Teraz przyszedł czas na mistrzostwa Polski. 
Przy tak dobrym rekordzie Polski mierzymy 
w złoty medal - zaznacza Paweł Zdrajkowski, 
trener lekkoatletki.

Martyna jest zadowolona z osiągniętych wy-
ników. – Dzięki trenerowi i treningom mogę bić 
swoje rekordy. Bardzo się z tego cieszę – zazna-
cza 15-letnia uczennica Sportowej Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Aleksandrowie.

Od poniedziałku do środy (20-22 czerwca) 
odbył się memoriał im. Józefa Jaworskiego. 
Te zawody traktowane są również jako święto 
szkoły.

- W pierwszym dniu rywalizowali najmłod-
si uczniowie. Następnie zobaczyliśmy nieco 
starszych sportowców naszej szkoły. Po rozda-
niu nagród i medali przyszedł czas na piknik 
– zaznacza Robert Kowalski, wicedyrektor ds. 
sportu w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 
w Aleksandrowie.

Uczniowie placówki mają w tym roku co 
świętować. Zdobyli dwa złote medale i jeden 
brązowy w Ogólnopolskich Biegach Przełajo-
wych. Kilka dni temu doszło złoto z Ogólnopol-
skiego Czwórboju Lekkoatletycznego chłopców 
i srebrny medal dla dziewcząt. (Kiniu)

38 lat czekali na 
pobicie rekordu szkoły




