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opinie
Czarne złoto czy czarne błoto?
Nie potrzeba Bundeswehry, nam wystarczy
minus cztery — takie powiedzonko było modne
w czasach komuny na określenie nieudolności
rządu w walce ze skutkami zimy. W tym roku
ten stary żart warto odkurzyć, bo nabrał on
nowego znaczenia. Ta zima będzie równie ciężka dla wielu z nas, a kto wie, czy nie najcięższa
od czasów wojny.
40 procent Polaków używających do
ogrzania domu własnych źródeł ciepła nie ma
żadnych zapasów węgla i nie ma możliwości,
aby go zakupić. Składy zioną pustką, a jeśli
nawet coś się na nich pojawia, to ceny dochodzą już do 4 tysięcy złotych za tonę. Pozostałe
45 procent deklaruje, że ma pewne zapasy,
ale nie wystarczą one, aby ogrzać domy przez
cała zimę. Tylko 15 procent rodaków nie boi
się chłodu, bo albo zgromadziła przezornie już
w lutym - marcu potrzebną ilość opału albo
korzysta z innych źródeł ciepła — geotermii
czy pomp ciepła. Być może są wśród nich też
tacy, którzy mają własny las oraz kominek
i nie muszą wcale zaopatrywać się w węgiel.
Przypominam — mówimy tylko o tych, co sami
się ogrzewają, a nie mają ciepła z ciepłowni.
Optymizmem nie napawają też obrazki
pokazywane przez telewizje, wszystkie oprócz
TVPis, na których widać hałdy czarnego
błota przywiezionego przez statki jako węgiel
z Ameryki Południowej. Nie wiadomo, czy to
kolumbijska mafia tak nabiła w butelkę nasz
rząd i nas wszystkich czy maczał w tym palce
jakiś kolejny handlarz bronią, czy też jest to

Budowa S14 przebiega zgodnie z planem

Całą trasą pojedziemy w kwietniu
Za niewiele ponad pół roku powinniśmy przejechać całą
zachodnią obwodnicą Łodzi, czyli drogą ekspresową
S14. Jej pierwszy, 12-kilometrowy odcinek od Lublinka
do węzła Aleksandrów Łódzki został oddany do użytku
pod koniec czerwca. Teraz trwają intensywne prace na
drugim, liczącym 16 km odcinku — od węzła Aleksandrów
do Emilii, gdzie nowa droga ma się połączyć z autostradą
A2 oraz droga krajową nr 91.
— Jesteśmy zaawansowani
w budowie na około 80 procent
— mówi Wojciech Kwiatkowski,
inspektor nadzoru budowy. —
Roboty ziemne są już praktycznie
zakończone, trwają jeszcze prace
budowlane na niektórych obiektach inżynierskich, trwa montaż
słupów pod ekrany dźwiękochłonne oraz siatek zabezpieczających przed wtargnięciem zwierząt na drogę.
Wykonawcą północnego odcinka S14 jest chińska firma Stecol Corporation. Stara się ona

o zwiększenie kwoty kontraktu o 10 procent, ze względu na
wzrost cen materiałów, paliw
i robocizny. Rozmowy z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad trwają, jednak zagrożenia zatrzymania robót nie ma.
— Firma Stecol to światowy
potentat budowlany, obecny na
wielu kontraktach — mówi Artur Zając, kierownik budowy.
— Jesteśmy w stanie finansować
budowę przez jakiś czas w oczekiwaniu na dodatkową transzę
pieniędzy.

Roboty na S14 toczą się w wielu
miejscach. Najbardziej zaawansowany jest fragment pomiędzy Emilią a Zgierzem. Są tu już gotowe
obydwie jezdnie, położono na nich
także ostatnią, ścieralną warstwę
asfaltu.
— Inwestycja przebiega zgodnie
z harmonogramem, a przewidywanym terminem oddania całej
S14 do użytku jest kwiecień 2023
roku — informuje Maciej Zalewski,
rzecznik łódzkiego oddziału GDDKiA. — Nieco później budowany
będzie łącznik pomiędzy węzłem
Emilia a Słowikiem i DK91. W późniejszym terminie powstanie także
zjazd z węzła Aleksandrów w kierunku ulicy Szczecińskiej.
Z nowego odcinka drogi S14
będzie można zjechać w Zgierzu
na DK71. Stąd miał też wychodzić
łącznik do alei Włókniarzy, ale jego
budowy zaniechano ze względu na
protesty mieszkańców i konieczność ograniczenia kosztów. (kec)

sprawka oceanu, który podczas długotrwałego
transportu węgla statkami oblewał go słoną
wodą tak długo, aż ten zmienił się w błotko,
w dodatku pełne kamieni i śmieci...
Tak czy inaczej, pomimo dopłat wysokości
3 tysięcy, których wciąż nie ma — do węgla,
którego także nikt nie widział, suweren tej
zimy może solidnie zmarznąć. A następnie
zrobić PiS-owi psikusa i dać wyraz swemu niezadowoleniu przy urnach wyborczych w roku
2023. Ja przynajmniej tak bym zrobił...
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oszczędności
Na ulicach zrobiło się ciemno o północy? Nie tylko w Aleksandrowie. Tak polskie samorządy szukają oszczędności
wobec rosnących cen prądu. Kryzys energetyczny uderza miasta i gminy po kieszeni. Do ciemności na ulicach
i przykręconych zimą kaloryferów będziemy musieli się przyzwyczaić.

Zgaś światło, przykręć kaloryfery
Nadciągający kryzys energetyczny zmusza do szukania
oszczędności. Oszczędzać będzie statystyczny Kowalski,
oszczędzają samorządy. Widmo 400-procentowych podwyżek cen energii wymusza
decyzje, które wydawałoby
się, odeszły w zapomnienie
wraz z głębokim komunizmem. A dzisiaj ponownie
najpopularniejszą
formą
oszczędzania jest gaszenie
oświetlenia ulic. Drastyczne
podwyżki cen prądu zmusiły
i aleksandrowski samorząd
do wcześniejszego wyłączania
latarni. Trzy tysiące lamp na
terenie miasta i gminy od początku września gaśnie punktualnie o północy.
— W ubiegłym roku kupując energię w ramach Łódzkiej
Grupy Zakupowej oszacowaliśmy, że kwota zakupu dla
oświetlenia ulicznego i jednostek samorządowych wyniesie
2 mln 200 tysięcy złotych. Na
ten rok szacunkowe wyliczenia mówią o 8 mln złotych
— mówi Magdalena Łuczak
z wydziału inwestycji UM.
Lampy uliczne sukcesywnie są więc wyłączane i świecą
coraz krócej. Decyzja o włączeniach została podjęta do
odwołania. Energię oszczędzać będą też szkoły.
— Nie będziemy używać
oświetlenia w trakcie dnia,
ani w klasach ani na korytarzach — mówi Hanna Beda

naczelnik wydziału edukacji. — W nocy nie palą się już
lampy awaryjne. Ogrzewanie też będziemy przykręcać,
a jeżeli koszty pójdą wysoko
w górę, to i tak nie pozwolimy
na zamknięcie szkół.
Na szczęście aleksandrowskie szkoły są ocieplone, tradycyjne żarówki wymienione
zostały na ledowe, zamontowano panele fotowoltaiczne
na dachach i pompy ciepła.
Gdyby nie modernizacja placówek, obecne koszty energii
i ciepła byłyby na pewno jeszcze wyższe.
Nadciągający kryzys energetyczny, inflacja, ale i rosnące ceny materiałów i usług
zmuszają
do
wdrażania
oszczędności, również w PGKiM.
— Ograniczyliśmy wszelkie remonty i modernizacje.
Robimy tylko to co konieczne
— mówi Grzegorz Andrzejczak prezes spółki. — W zimie
będziemy prawdopodobnie
stosowali w mieszkaniach
niższe temperatury niż w latach poprzednich. I tu apel
do mieszkańców: jeżeli nie
musimy odkręcać do końca
kaloryferów i możemy sobie
poradzić z niższą temperaturą w mieszkaniach — to tak
róbmy. Na pewno przełoży się
to na rachunki, ale co dla nas
ważne — również na wielkość
ciepła, które musimy podać
do sieci.

O oszczędności apelują
zresztą wszyscy.
— Zanim zadzwonicie
Państwo z informacją, że po
ulicy biega bezpański pies
i trzeba natychmiast go odłowić, wrzućcie najpierw zdjęcie na facebooka, zobaczcie
czy nie ma obroży z adresatką, a przede wszystkim poczekajcie kilka dni. Wyjazdy,
nawet te niedalekie — kosztują. Ceny benzyny poszły
w górę, a jazda do psa, który
mieszka dwie ulice dalej —

nie ma sensu. Przypominam,
ze psy bezdomne to takie,
które długotrwale się błąkają — to apel pełnomocnika
burmistrza ds. bezdomności
zwierząt. — Oszczędzając na
bezsensownych wyjazdach
zostawimy kastracje, sterylizacje i szczepienia w niezmienionej ilości.
Efekty podjętych działań
będzie wkrótce widać we
wszystkich
obszarach.Tak
jak skutki. Jedne są mniej
dotkliwe, drugie bardziej,

Ranking Gmin Łódzkiego

Pożar w przychodni

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Centrum Szkoleniowe w Łodzi wraz z Urzędem
Statystycznym po raz drugi organizuje Ranking
Gmin Województwa Łódzkiego. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin
wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Organizatorzy mają nadzieję, że przeprowadzone analizy statystyczne
staną się podstawą ważnej dyskusji, zarówno
nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu. W ramach
Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy
Województwa Łódzkiego, za wyjątkiem miast na
prawach powiatu. Za zebranie i zestawienie wyników odpowiada Urząd Statystyczny. Wyniki
Rankingu zostaną przedstawione podczas uroczystej Gali, która planowana jest na 1 grudnia
2022 r.
Dodajmy, że w pierwszej edycji Aleksandrów Łódzki okazał się najlepszy w Powiecie
Zgierskim i drugi w województwie. (S.S.)

W nocy z 9 na 10 września doszło do pożaru
w budynku ośrodka zdrowia przy ul. Pabianickiej.
Ucierpiały dwa gabinety,
które są do kompletnej
odnowy. Pacjenci mimo
to mogą korzystać z placówki. Dzięki zaawansowanemu
systemowi
przeciwpożarowemu sytuacja została dość szybko
opanowana przez aleksandrowskich strażaków.
Pierwszą informację na
temat zadymienia pomieszczeń
odnotowała
firma ochroniarska.
— Zniszczenia dwóch
pomieszczeń są duże,
wszystko jest do wymia-
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ny. Ustalono przyczynę
pożaru, było to zwarcie
elektryczne — powiedziała Małgorzata Wieczorek,
dyrektor SP ZOZ w Aleksandrowie Ł.
Dwa gabinety lekarskie w najbliższym czasie
przejdą generalny remont. Pacjenci mogą już
korzystać z usług SP ZOZ
przy ul. Pabianickiej.
— Wszystko wróciło
do normy poza częścią
pediatryczną, która uległa zniszczeniu. Lekarze pediatrzy będą przez
jakiś czas przyjmować
w przychodni przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie
lub w Bełdowie. Tylko to

a kolejne mieszkańcy dopiero odczują. I nie ma się
co obrażać, wołać o pomstę
do nieba i prześcigać się na
facebooku coraz śmielszymi
pomysłami. Żaden na pewno
nie da gminie milionowych
oszczędności, o jakie w tym
wszystkim chodzi. Takie są
dzisiaj polskie realia, w których samorządom coraz trudniej zachować dotychczasowy poziom usług do jakich
przez ostatnie lata przyzwyczaiły mieszkańców. (kbs)

się zmieniło, postaramy
się jak najszybciej odremontować
zniszczone
pomieszczenia — dodała
dyrektor.
Według relacji strażaków, źródłem ognia było
małe urządzenie AGD.

Akcja zakończyła się
w ciągu niespełna dwóch
godzin. Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Aleksandrowie przy
ul. Pabianickiej do użytku oddany został 4 lata
temu. (Kiniu)
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aktualności
W obronie praw
zwierząt
Data do zapamiętania: 8 października. Kilka podstawowych informacji... Start już o 7 rano, ale nie
jest to start wspólny. Nie jest też określony dystans.
Każdy indywidualnie może rozpocząć swój bieg
między 7.00 a 2.00 i „zrobić” dowolną ilość km. Zakończenie o 13.00. Obowiązkowe jest natomiast posiadanie urządzenia rejestrującego ilość przebytych
km (zegarek z GPS lub smartfon z aplikacją). Dzięki
temu będziemy mieli wiedzę, ile w sumie zrobiliście
kilometrów. Za wszystkie przebyte kilometry sponsorzy przekażą karmę dla zwierząt — 1 km=1 kg!
Oprócz pomocy i aktywnego spędzenia czasu dajemy też możliwość rywalizacji! Można biec, chodzić
z kijkami, bez kijków, z czworonogami. Liczy się cel.
Klasyfikacja — nietypowa, polegająca na przebyciu jak najdłuższego odcinka. Trzy kategorie, w których będzie odbywała się rywalizacja:
1. Biegowa — zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji
generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają puchary.
2. Biegowe w duecie z psem — zdobywcy miejsc
I-III w klasyfikacji generalnej otrzymają puchary.
3. Nordic Walking — zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej otrzymają puchary.
Ważne a w zasadzie najważniejsze! Wpisowe
— 40 zł do ,,puszki” lub 5 kg karmy dla zwierząt.
W drugim przypadku, karmę trzeba przynieść ze
sobą do biura zawodów. Co oferujemy dodatkowo?
Dla każdego uczestnika medal i miskę strawy i wiele, wiele atrakcji. Szczegóły na plakacie (str. 16).

10. metamorfoza z BLU

Do jubileuszowej edycji zgłosiła się rekordowa
liczba uczestników. 26 śmiałków przez 3 miesiące
będzie walczyło o lepszą wersję siebie pod okiem
trenerów-opiekunów oraz koordynatorów projektu.
Każdy z nich ma inny cel: utratę wagi, centymetrów,
odzyskanie kondycji, umięśnienie ciała, poprawę
samopoczucia, wzrost siły itd. Indywidualnie dobrana dieta oraz plan treningowy, cykl warsztatów
i spotkań oraz motywacyjna grupa wsparcia zapewniają jego realizację.
Do tej pory, w ciągu 8 lat, z programu skorzystało
120 osób: kobiet i mężczyzn. Tylko w ostatniej edycji 14 finałowych uczestników straciło łącznie ponad
100 kilogramów, 114 cm w pasie, zaś ich wiek metaboliczny zmniejszył się o 138 lat. Co najważniejsze
— wszyscy podkreślają, jak bardzo program wpłynął
na jakość ich życia, zmienił nawyki i poprawił samoocenę.
Przypomnijmy, że 1. edycja programu odbywała
się pod patronatem Gminy Aleksandrowa Łódzkiego i była przeprowadzona przez BLU FITNESS za
darmo. Na łamach naszej gazety ogłosiliśmy konkurs, zaś to sami aleksandrowianie z dwunastu nominowanych osób wyłonili szczęśliwą szóstkę. Jako
ciekawostkę dodamy, że dwie osoby z tych sześciu
nadal trenują w BLU, zaś jedna z początkowej dwunastki znalazła tam pracę.
Kolejna edycja programu METAMORFOZA ruszy za kilka miesięcy (03.02.2023-28.04.2023). Dla
niektórych będzie to szansa, by skutecznie wypełnić
postanowienia noworoczne.
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Każda pomoc się przydaje
Brakuje na leki, nie ma opału a rosnąca inflacja zmusza do
oszczędności w każdej niemal
sferze życia. Najbardziej potrzebujący mają zapewnione wsparcie Ośrodka Pomocy Społecznej. 450 rodzin w tym miesiącu
otrzyma paczki żywnościowe
wartości 120 złotych.
Olej, masło, mleko, makaron, cukier, puszki mięsne
i warzywne trafiają od polowy
września do pierwszych rodzin
i osób samotnych — podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzięki umowie podpisanej
z Bankiem Żywności w marcu
tego roku do rozdania we wrześniu będzie 4 i pół tony jedzenia.
— Paczki są naprawdę olbrzymie i z różnorodnym asortymentem. Na miesiąc powinno
starczyć — mówi Irena Kajszczak kierownik Centrum Pomocy Rodzinie OPS. — Żywności
powinno starczyć tym osobom
na miesiąc. Do programu kwa-

lifikowaliśmy osoby spośród naszych podopiecznych, bo decydowało kryterium dochodowe.
Najwięcej jest osób samotnych,
bo ciężko utrzymać się z jednej
renty czy emerytury. Nie brakuje też rodzin wielodzietnych
z niskim dochodem, kwalifikującym do takiej pomocy.
Paczki żywieniowe rozdawane będą sukcesywnie do

końca września. Kolejną taką
akcję ośrodek zaplanował na
październik. I będzie to już
koniec tegorocznej współpracy z bankiem żywności. OPS
chce jednak ją kontynuować
również w roku następnym,
więc kolejna umowa i kolejne
paczki to coś na co liczyć mogą
podopieczni ośrodka w kolejnych miesiącach. (kbs)

Projekt dla Kół Gospodyń Wiejskich.
Zbiórka elektrośmieci

Zachęcamy Koła Gospodyń
Wiejskich z naszej gminy do
udziału w pilotażowym projekcie ekoGospodynie, którego organizatorem jest firma
REMONDIS Elektrorecycling.
Każde zgłoszone KGW weźmie
aktywny udział w podnoszeniu
świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie zużytego

sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów.
Koła Gospodyń Wiejskich
poprzez organizację zbiórek zużytego sprzętu oraz baterii i akumulatorów przyczynią się do właściwego zagospodarowania tych
odpadów oraz zyskają fundusze
na swoją statutową działalność

(KGW otrzyma od REMONDIS
Electrorecycling wynagrodzenie
za każdy kilogram zebranego
sprzętu i baterii).
Więcej informacji: https://
aleksandrow-lodzki.pl/projekt-dla-kol-gospodyn-wiejskich-zbiorka-elektrosmieci/.
Remondis Elektrorecykling
Sp. z o.o. tel. 607 910 572.

Ważne !

Na stronie Aleksandrowa Łódzkiego
www.aleksandrow-lodzki.pl
można znaleźć informację o instytucjach
udzielających bezpłatnych, różnorodnych porad
i pomocy mieszkańcom Aleksandrowa Łódzkiego
i powiatu zgierskiego.
Oto link do tej informacji:
https://aleksandrow-lodzki.pl/urzad-miejski/
nieodplatna-pomoc-prawna/
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młodzi w kosmos

Klaudia chce polecieć w kosmos
Ma 19 lat i chodzi z głową w chmurach, bo
jak inaczej opisać zamiar polecenia w kosmos? Takie marzenie ma Klaudia Walczak
mieszkanka Aleksandrowa Łódzkiego. Jej historia pokazuje wszystkim niedowiarkom, że
jeśli się czegoś naprawdę pragnie, to nawet
absurdalne pomysły mogą nabrać realnych
kształtów.
Póki co Klaudia pod koniec października wyląduje w Ameryce, by osobiście
poznać prawdziwych astronautów. Ta młoda aleksandrowianka zakwalifikowała
się do finału międzynarodowego konkursu i została
zaproszona do Arizony na
konferencję.
— Jeszcze nie wiem dokładnie, co mnie czeka, ale
wiem, że będą tam osoby,
które oglądały Ziemię z orbity. W Polsce dostęp do takich
ludzi jest wręcz niemożliwy,
a tam wielcy specjaliści są na
wyciągnięci ręki — opowiada
Klaudia.
Przygoda z kosmosem rozpoczęła się jeszcze w szkole
podstawowej. Dużo czytała, oglądała i przyglądała się
gwiazdom. Od dziecka marzyła o locie w kosmos. Nikt jednak na poważnie tych planów

nie brał pod uwagę zwłaszcza,
że miała zostać lekarzem.
— Ten kosmos w naszym
domu pojawiał się bardzo
często. Kiedy miała napisać
wypracowanie — tematem
były gwiazdy. Kiedy na plastykę należało coś namalować
— Klaudia rysowała statek kosmiczny. Teraz już wiemy, że
dziecięce marzenia zaczynają
nabierać realnych kształtów
i że Klaudia poważnie myśli
o studiach wcale nie medycznych — mówi mama Paulina
Walczak.
Drogę do gwiazd otworzyły
jej konkursy, w których Klaudia od jakiegoś czasu bierze
udział. Jeden prowadziła Europejska Agencja Kosmiczna.
Drugi Mars Society — organizacja, której głównym celem jest eksploracja i przyszłe osadnictwo na Marsie.
Klaudia przez kilka miesięcy

uczestniczyła w spotkaniach
online i warsztatach z najwybitniejszymi ludźmi kosmosu. Wspólnie z uczestnikami
z całego świata przystąpiła
do dzieła. I tak powstał projekt oraz obszerny dokument
zaprezentowany jury. Z Polski w ścisłym finale znalazły
się 3 osoby — w tym Klaudia
z Aleksandrowa. Dziś o Marsie wie prawie wszystko, co tu
na Ziemi można wiedzieć.

— Poznałam wiele osób
z całego świata. To oni otworzyli mi oczy, że jednak można zawodowo zbliżyć się do
gwiazd a praca np. w NASA
nie jest niemożliwa. Dlatego
podjęłam decyzję, że chcę
studiować w Stanach. Tam
jest wiele uczelni kształcących astronautów czy kosmologów. Obecnie przygotowuję się do amerykańskiej
matury i składam papiery

rekrutacyjne na studia —
mówi Klaudia.
I tak z żartów, wspólnego
oglądania filmów czy małych
prac w szkole podstawowej
zrodziły się naprawdę dalekosiężne plany. Dziś już wiemy,
że to wszystko na serio a marzenia nastolatki zaczynają
się spełniać. My czekamy na
relację po podróży do Arizony, a kiedyś — może nawet
z Marsa? (ak)

Horseprofi i Aleksandrów Łódzki

Jeszcze bardziej sportowa gmina…
Julia w Adamowie Starym trenuje już
trzeci rok. Za sobą ma prawie 100 startów
w zawodach rangi regionalnej i krajowej. Od
samego początku reprezentuje klub HORSEPROFI – najliczniej reprezentowany klub
jeździecki w kraju zrzeszający blisko 100
członków. Od teraz HORSEPROFI Aleksandrów Łódzki.
Ten znany w regionie wszystkim miłośnikom koni
klub zmienia miejsce stacjonowania i nie będzie
miał już w nazwie HORSEPROFI Łódź. Teraz Aleksandrów Łódzki będzie jego siedzibą a to oznacza,
że wachlarz uprawianych w naszej gminie dyscyplin
wciąż się powiększa.
Decyzją zarządu stowarzyszenia, przy poparciu
władz gminy, klub zmienia nazwę i rejestruje swoją siedzibę w Aleksandrowie. Zmiana ta nikogo nie
powinna dziwić. Już od kilku lat na terenie Starego Adamowa organizowane są towarzyskie zawody w skokach przez przeszkody i ujeżdżeniu przy
wsparciu gminy. Podczas każdej edycji do Stajni Adrianna w Adamowie Starym przybywają zawodnicy
z różnych stron województwa a nawet spoza.
— Do tej pory siedzibą klubu była Łódź, choć nasi
członkowie głównie stacjonują i ćwiczą poza miastem. Kiedy zaczęliśmy organizować zawody na terenie Aleksandrowa od razu zostaliśmy mile przyjęci.
To właśnie tu w różnych stajniach stacjonuje chyba
większość naszych zawodników — mówi prezes klubu Tomasz Paradowski.
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W samym Adamowie Starym jest ich kilkunastu.
Tu trzymają swoje konie, tu trenują. Tu również już
od trzech lat organizowane są Towarzyskie Zawody Jeździeckie Horseprofi Challenge. Do tej pory
w dziewięciu edycjach wystartowało ponad ośmiuset zawodników. Zawody za każdym razem odbywają się pod honorowym patronatem burmistrza przy
wsparciu aleksandrowskiego samorządu.
— Sport zawsze był naszym priorytetem. Nie bez
przyczyny dumnie nosimy tytuł „Najbardziej sportowej
gminy w kraju”, dlatego każda nowa dyscyplina i każdy
nowy zawodnik będzie przez nas przyjmowany z otwartymi rękoma. Polskie jeździectwo spektakularnych wyników jeszcze nie ma, ale jest jedną z najszybciej rozwijających się dyscyplin sportowych w naszym kraju,
a zawodnicy i konie z Polski, coraz śmielej pojawiają
się na międzynarodowych arenach. Kto wie, być może
to właśnie z Aleksandrowa wywodzić się będzie jeździec
rangi krajowej czy międzynarodowej, który stanie się
„ikoną” tego sportu? — mówi burmistrz Jacek Lipiński.
Choć jeździectwo nigdy nie było pod naszymi
skrzydłami, to wiemy, że miłośników tej dyscypliny jest całkiem sporo. W wielu naszych sołectwach
znajdują się przydomowe stajnie, a do naszych szkół
uczęszczają zawodnicy z różnych klubów startujący
w regionalnych czy ogólnopolskich konkursach. Do
tego czasu trenowali w cieniu takich dyscyplin jak
lekkoatletyka czy sporty drużynowe. Teraz będzie
czas, by i oni dumnie mogli reprezentować naszą
gminę. (tekst: ak, foto: High – Flyer Studio)
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Rząd swoje, rzeczywistość swoje…

Nadchodzi zima zła
Rząd Prawa i Sprawiedliwości uspokaja, że
wszystko jest pod kontrolą, że węgla nie zabraknie,
a Polacy zimą nie będą
marznąć. Rzeczywistość
nie jest jednak tak różowa,
jak rządowa propaganda.
Mimo podpisanych umów,
deklaracji i zapewnień, do
Aleksandrowa dotarła zaledwie 1/3 zamówionego
węgla. Przed nami trudne,
a być może także chłodne,
miesiące.
— My dzisiaj już mamy zakontraktowane więcej węgla
niż zużyte było podczas ostatniej zimy — zapewniał Mateusz Morawiecki. O prawdomówności pana premiera
niegdyś wypowiedział się już
sąd. A że wrzucane w publiczną dyskusje, półprawdy
i nieprawdy przytrafiały się
partii rządzącej nie raz, nie
dwa, takie zapewnienia warto
zweryfikować, konfrontując
je z rzeczywistością.
— Naprawdę na dzień dzisiejszy sytuacja jest niezwykle poważna — niepokoi się
Grzegorz Andrzejczak, prezes
PGKiM, spółki odpowiedzialnej za dostarczanie ciepła nie
tylko do domów aleksandrowian, ale i budynków użyteczności publicznej. Ciepła, którego tej zimy może zabraknąć.
— Okazało się, że rzeczywistość jest inna niż to wynika z podpisanych kontraktów
i umów. I to nas bardzo martwi. Na wrzesień zamówiliśmy
500 ton, bo taką ilość węgla
kupiliśmy na aukcji z Polskiej
Grupy Górniczej. I państwo
nas poinformowali, że z tych
500 ton będziemy mogli we
wrześniu odebrać 162 tony.
Jedną trzecią. Także sytuacja
naprawdę robi się bardzo niebezpieczna i trudna.
— Trudno sobie wyobrazić,
że dożyliśmy czasów, gdzie

cywilizowany kraj ma problem z ogrzewaniem — nie
kryje oburzenia burmistrz,
Jacek Lipiński. — Ciepło
jest jednym z takich podstawowych elementów, który
gwarantuje po prostu zwykły
komfort życia.
Jednak z komfortem może
być problem, bo węgla brakuje,
a nawet jeśli już jest, to drogi.
— Staramy się pozyskać
miał węglowy jeszcze z innych źródeł, ale jesteśmy zdumieni, że świadomie kopalnia
ustaliła wielkości, jakie będzie
można kupić na aukcjach,
a później tych umów po prostu nie dotrzymuje. Okazuje
się, że nie wiadomo kiedy my
dostaniemy ten węgiel i czy
w ogóle dostaniemy — dodaje
prezes PGKiM.
A to już poważne ryzyko,
bo jesteśmy już u progu sezonu grzewczego.
— Mam nadzieję, że nie
dojdzie do takiej sytuacji.
Niemniej musimy też mieć
przekonanie, że może dojść
do takiego zdarzenia, że będziemy musieli ograniczać
temperaturę w sieci. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie,
ale na dzień dzisiejszy niestety nie mam optymistycznych
wieści i te wszystkie zapewnienia ze strony rządowej są
kompletnie niepoparte w faktach. Czekamy bardzo na ten
węgiel, o którym pan premier
mówił, że już płynie i że jest.
Na razie go nie widać. Jestem
zaskoczony, że u największego producenta węgla w Europie nie możemy otrzymać
2300 ton, które zakontraktowaliśmy na 4 miesiące z podziałem, tak jak mówiłem
wcześniej, że na wrzesień
500 ton, w pozostałych miesiącach więcej. Jesteśmy naprawdę w poważnej sytuacji.
W PGKiM szukają alternatyw. Podjęto nawet próby

dodawania
rozdrobnionej
biomasy do miału węglowego. Ale problem z pozyskaniem paliwa, niezbędnego
do zapewnienia ciepła, mają
nie tylko spółki takie jak PGKiM. Mają je również zwykli
Polacy. Istnieje więc obawa,
że tej zimy w piecach spalane będą rzeczy, które nigdy
nie powinny się w nich znaleźć. A wypowiedzi, takie jak
słynny już komentarz prezesa
Kaczyńskiego: „Trzeba w tej
chwili palić wszystkim. No,
poza oczywiście oponami czy
podobnymi rzeczami”, tylko
wzmagają obawy. Lata walki
o czyste powietrze uświadamiania, jak niebezpieczny dla
naszego zdrowia i życia jest
smog, ogromne środki przeznaczane na wymianę kopciuchów, dziś wymazywane
są przez najważniejszych polityków partii rządzącej.
— To boli chyba szczególnie — nie ukrywa Dominika
Szutenbach, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska.
— Przykładamy dużą wagę
do stanu czystości powietrza,
wkładamy w to naprawdę
dużo pracy, zachęcamy, pro-

wadzimy wiele akcji promocyjnych, propagujących wymianę starych źródeł ciepła,
edukujemy na temat szkodliwości stosowania paliw
niedozwolonych, materiałów,
które nie powinny się w piecach znaleźć. Gdy słyszymy
więc takie słowa, gdy słyszymy o likwidacji wszelkich
norm opału, to budzi w nas
naprawdę bardzo mieszane,
wręcz złe uczucia.
To fakt. Aleksandrów Łódzki od wielu, wielu lat stawia na
ekologię, na wymianę starych
kopciuchów. Mieszkańcy chętnie korzystali z dotacji, również w tym roku, gdy na ten
cel przeznaczono 2,5 miliona
złotych. Ale pamiętajmy, że
gminne dotacje, choć wysokie
— nawet kilkunastotysięczne,
nie pokrywały całości wymiany pieca na ekologiczne źródło ciepła. Aleksandrowianie
również zainwestowali wiele,
by zadbać o nasze wspólne powietrze.
— Tym bardziej zaniepokoiły
nas słowa prezesa Kaczyńskiego, który dał przyzwolenie na
to, żeby palić czymkolwiek —
dodaje naczelnik Szutenbach.

Jedno jest pewne, Aleksandrów z obranej drogi nie
zejdzie. Wciąż możemy więc
liczyć na dopłaty do wymiany
źródeł ciepła na ekologiczne,
do czego zachęcać ze zdwojoną siłą nadal będą urzędnicy.
Nie zmienia to faktu, że przed
nami wyjątkowo trudne miesiące i śmierdząca dymem
zima. Zima, która bez wątpienia będzie droższa, a jeśli zrealizuje się czarny scenariusz,
to również chłodniejsza. Także w naszych domach.
— Czekają nas bardzo trudne miesiące. Przyznam się,
że nigdy, jak pracuję 19 lat
w spółce, nigdy nie mieliśmy
tak trudnego czasu jak obecnie — podsumowuje prezes
Andrzejczak.
Na węgiel czekają dziś ciepłownie, czekają odbiorcy indywidualni, czekają też duże
i małe firmy. Prominentni
przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, w tym Jacek Sasin, zapewniają, że węgla nie
braknie. Pytanie, czy kogoś
to uspokaja i czy ktoś, dzięki tym zapewnieniom będzie
spał spokojniej.
Jacek Czekalski

Piknik w Rąbieniu
W niedzielne popołudnie 11 września, przy
Szkole
Podstawowej
w Rąbieniu zorganizowano festyn rodzinny.
Imprezę przygotowywała cała społeczność
szkolna. Uczniowie prezentowali swoje talenty.
Nauczyciele prowadzili
gry i zabawy, rodzice zadbali o kulinarną część
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pikniku. Nie zabrakło
oczywiście niezawodnych strażaków, harcerzy i licznych wystawców. To naprawdę duże
święto, integrujące całą
społeczności Rąbienia.
A że pogoda dopisała
— rodzinny festyn przeszedł do historii jako
impreza naprawdę udana. (AK)
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To była miła niespodzianka i olbrzymie zaskoczenie dla Jacka Lipińskiego. Punkt o nadaniu
honorowego
obywatelstwa włodarzowi gminy,
został wprowadzony w
ostatniej chwili, tak by
burmistrz nie miał możliwości zapoznania się z
nim przed sesją.
A decyzja o nadaniu honorowego tytułu była już od
jakiegoś czasu przygotowywana przez radnych. Pozyskiwano informacje o licznych
nagrodach, wyróżnieniach
i odznaczeniach dla burmistrza, które przez ostatnie 20
lat zebrał na swoim koncie.
Kiedy jesienią 2002 roku
Jacek Lipiński po raz pierwszy wybrany został na włodarza Aleksandrowa, miał
tylko wizję nowoczesnej gminy. Minęło 20 lat, a on wraz
ze swoją drużyną wprowadził Aleksandrów w zupełnie
nową rzeczywistość. Z zadłużonego,
popeerelowskiego
miasteczka, którego wielu
się wstydziło, mamy prężnie

rozwijającą się gminę, zaspakajającą potrzeby wszystkich mieszkańców. Przez te
wszystkie lata Aleksandrów
w wielu dziedzinach jest
przykładem dla innych samorządów. Nie bez przyczyny
stajemy na podium w kategorii najlepszych gmin i samorządów, a Jacek Lipiński jest
uznawany za najlepszego
burmistrza w Polsce. Liczne
nagrody i wyróżnienia to formy uznania i podziękowania,
które przez lata otrzymywał
z rąk polityków różnych
opcji, fundacji, ogólnopolskich instytucji. Dziś, po
20 latach pracy, szczególne wyróżnienie postanowili
przyznać mu aleksandrowscy
radni. Ten symboliczny gest
jest jubileuszowym prezentem za 20 lat pracy na rzecz
gminy.
Jacek Lipiński będzie 11
Honorowym
Obywatelem
Aleksandrowa
Łódzkiego.
Tytuł przyznawany jest od
2006 roku, a otrzymała go
jako pierwsza Jadwiga Smolarek. (kbs)

Laudacja wygłoszona przez Małgorzatę Grabarczyk podczas sesji Rady Miejskiej, 22.09.2022 r.
Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Jacek Lipiński
to samorządowiec z 32-letnim stażem. Swoją pracę na
rzecz samorządu rozpoczął w 1990 roku, kiedy to, w
wieku 24 lat, został najmłodszym radnym Rady Gminy
Aleksandrowa Łódzkiego. W 2002 roku w pierwszych
wyborach bezpośrednich, został wybrany przez mieszkańców naszej gminy na stanowisko Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego, którą to funkcję piastuje do dnia
dzisiejszego. Swoje działania rozpoczął od stworzenia
drużyny samorządowej, która uwierzyła w jego wizję
rozwoju gminy i przez 20 lat wraz z nim odmienia jej
oblicze.
Burmistrz Jacek Lipiński przez wszystkie te lata
całą swoją wiedzę, umiejętności i pasję poświęcił pracy
na rzecz naszej małej ojczyzny. Nie bojąc się wyzwań,
sięgania po nowoczesne rozwiązania i podejmowania
nierzadko trudnych decyzji. Przez wszystkie kadencje
wdrażał zasadę samorządu blisko ludzi i zrównoważonego rozwoju. Dzięki tym zasadom, Aleksandrów
Łódzki zmieniał się dynamicznie na wszystkich płaszczyznach i we wszystkich kierunkach.
Trudno wymienić wszystkie zmiany, ale trzeba wspomnieć o najważniejszych: przyjęciu planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Aleksandrów Łódzki,
rewitalizacji zabytkowego centrum miasta, o stworzeniu Łódzkiej Podstrefy Ekonomicznej z ABB i Procter&Gamble, rozbudowie sieci kanalizacyjnej i modernizacji
oczyszczalni ścieków, termomodernizacji budynków
użyteczności publicznej, oświatowych i mieszkalnych
z zastosowaniem nowoczesnych źródeł ciepła, modernizacji MOSiR-u, przejęcia i modernizacji MDK-u oraz
Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, modernizacji
ZOZ-u i budowie nowoczesnych przychodni na ulicy Pabianickiej i w Bełdowie, budowie nowoczesnej siedziby
Środowiskowego Domu Samopomocy, budowie nowych
bloków z mieszkaniami komunalnymi i modernizacji
starszych zasobów mieszkaniowych, inwestycjach w
infrastrukturę drogową, programach ekologicznych w
tym umieszczeniu na terenie gminy czujników do monitorowania jakości powietrza i wymiany starych pieców
na ekologiczne źródła ciepła, aż wreszcie — o Programie zapobiegania bezdomności zwierząt, który spowodował, że gmina Aleksandrów Łódzki w tej dziedzinie
jest liderem w Polsce.
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W ciągu tych 20 lat gminne ochotnicze straże pożarne
zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt i nowe wozy
bojowe, dynamicznie rozwinęło się wiele stowarzyszeń,
fundacji i organizacji pozarządowych, które pozyskały
siedziby i dobry grunt dla swoich działań. Zafunkcjonowała Rada Seniorów i Młodzieżowa Rada Miejska.
Dzięki działaniom Burmistrza marką naszej gminy
jest także oświata, inwestycja w nasze dzieci i młodzież
od początku jego działalności była priorytetem. W ciągu
20 lat, oświata w gminie Aleksandrów Łódzki diametralnie zmieniła swoje oblicze. Dotyczy to zarówno bazy
dydaktycznej jak i poziomu nauczania oraz wyników
egzaminów.
Należy też wspomnieć o bogatej bazie kulturalnej i
sportowej, a także o stworzonym systemie stypendialnym, które pozwalają naszym dzieciom realizować
swoje pasje, a tym samym rozsławiać naszą gminę nie
tylko w województwie i w Polsce, ale także na arenie
międzynarodowej.
Obrany przez Burmistrza Jacka Lipińskiego kierunek
rozwoju gminy Aleksandrów Łódzki przyczynił się do
skoku cywilizacyjnego gminy, która stała się atrakcyjnym miejscem zamieszkania co skutkuje też dynamicznym rozwojem demograficznym. Zostało to docenione
przez mieszkańców, którzy już piątą kadencję zaufali
jego wizji i powierzyli mu ster w naszym mieście.
To wszystko co dzieje się w naszej gminie jest też komentowane i zauważane przez różne instytucje i gremia, co skutkuje wieloma nagrodami i wyróżnieniami
nadawanymi Burmistrzowi i naszej gminie. Do najważniejszych możemy zaliczyć:
• 11-krotny, w tym srebrny i złoty Samorządowy Lider Edukacji, Oświatowy Lider Zarządzania, Lider
Bezpieczeństwa w Oświacie, wyróżnienie Menedżer
Sukcesu w Oświacie, Certyfikat i statuetka „Lidera
Jakości Kształcenia, wyróżnienie nadzwyczajne w
kategorii Sukces Roku w Oświacie.
• Zwycięzca Rankingu „Najlepszy Burmistrz w Polsce”
według pisma „Rzeczpospolita” oraz wielokrotny
zwycięzca Rankingu „Perły Samorządu” w kategorii
„Najlepszy Włodarz w Polsce” według dziennika „Gazeta Prawna”,
• Tytuły: „Inwestor na medal” w konkursie Budowniczy Polskiego Sportu, „Profesjonalny Menedżer
Województwa Łódzkiego”, podczas XXI Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju — tytuł „Najlepszego
Burmistrza w Polsce”,

• „Samorządowy Menedżer Regionu” w rankingu Filary Polskiej Gospodarki; został odznaczony srebrnym
medalem Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej
za „Białego Orlika”; Podczas Łódzkiego Kongresu
Sportu Powszechnego
• „Sportowa Gmina” , tytuł „Lidera Sportowej Polski 2018” dla burmistrza Jacka Lipińskiego, laureat
pierwszego miejsca w kategorii „Aktywizacja Sportowa Dzieci i Młodzieży’
• Zarządzany przez Jacka Lipińskiego Aleksandrów
Łódzki jest m.in. kilkakrotnym laureatem ogólnopolskiego rankingu „Rzeczpospolitej” w kategorii najlepsza gmina miejsko-wiejska a od wielu lat jest w ścisłej
czołówce tego rankingu,
• Laureat plebiscytu „Łódzkie sukcesu” za pomysł: Zatrudnienie bezdomnych psów jako „urzędników” Gala
odbyła się 11 stycznia 2016 r.,
• Medal Edukacyjny Samorządowiec 30-lecia
• Oświatowy Lider Zarządzania
• Lider edukacji praktycznej
• Mecenas Wiedzy
• Primus – nagroda specjalna w dziedzinie edukacji
• Odznaka za Zasługi dla Sportu - Ministerstwo Sportu
i Turystyki
• Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
• Medal za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej Województwa Łódzkiego
• Medal za zasługi dla policji
• Złota odznaka ZA ZASŁUGI W SPORCIE SZKOLNYM
- ZARZĄD GŁÓWNY Szkolnego Związku Sportowego
• ZŁOTA ODZNAKA Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
• Inwestor na medal – to tytuł przyznany Urzędowi
Gminy i Burmistrzowi Jackowi Lipińskiemu, w ogólnopolskim konkursie Budowniczy Polskiego Sportu.
• Medal za kompleksową budowę hal sportowych, boisk
szkolnych, jedynego w województwie stadionu lekkoatletycznego dla uczniów oraz za dofinansowywanie
klubów sportowych.
To tylko najważniejsze działania, nagrody i wyróżnienia Burmistrza Jacka Lipińskiego w okresie 20 lat
sprawowania swojego mandatu. W związku z tym Klub
Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Lipińskiego, przedstawia państwu Radnym projekt uchwały
w sprawie przyznania tytułu Honorowego Obywatela
Aleksandrowa Łódzkiego Panu Jackowi Zbigniewowi
Lipińskiemu.
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19. festiwal sztuk różnych
To była ostatnia muzyczno-artystyczna plenerowa impreza w tym roku

Koncerty, pierogi i lasery
Świetna organizacja, wspaniali artyści,
zaskakujące rękodzieła i interesująca wystawa archiwalnych fotografii — to tylko
niektóre z elementów tegorocznego Festiwalu Sztuk Różnych.
Bardzo lubiany i chętnie odwiedzany przez tłumy aleksandrowian Festiwal Sztuk Różnych odbył
się już po raz XIX. Nie mogło zabraknąć „stałych
elementów” tej wrześniowej imprezy. Każdy, kto
przyszedł do parku miejskiego w niedzielne popołudnie, mógł przede wszystkim posłuchać dobrej muzyki oraz skosztować lokalnych i regionalnych specjałów. Panie z gminnych kół wiejskich
rozpieszczały nasze podniebienia wyśmienitymi
pierogami i ciastem domowej roboty, podobnie
jak Lokalna Grupa Działania „Prym” i Rybacka

Lokalna Grupa Działania „Z ikrą”. Słodkie pyszności oferowała także kawiarenka pod chmurką
organizowana jak co roku przez Ośrodek Pomocy Spoecznej. Po królewskim posiłku można było
obejrzeć plenerową wystawę archiwalnych fotografii przedstawiających dawne i te trochę bardziej wspóczesne dzieje Aleksandrowa Łódzkiego.
Wiele osób rozpoznawało na nich swoich bliskich,
sąsiadów i znajomych.
Na scenie od godziny 14 występowali artyści —
od lokalnych po tych grających na scenach ogólnopolskich. Wieczorny koncert dwóch pań, przerwany jedynie projekcją wielkoformatową z pokazem
laserów, zorganizowany z okazji 200-lecia nadania praw miejskich, zakończył XIX. Festiwal
Sztuk Różnych. (tekst: bez, foto: bar)

Dzieci posprzątały…

Wszystkie Śmieci Są Nasze — to hasło 29.
polskiej edycji sprzątania świata. Do akcji aktywnie włączyli się uczniowie aleksandrowskich szkół, których dzielnie — choć w nieco
innej formie — wspierały aleksandrowskie
przedszkolaki. W ramach akcji, której finał
przypadł na 16 i 17 września, zebrano śmieci.
— W sprzątanie świata aktywnie zaangażowały
się dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Sprzątał także Młodzieżowy Dom Kultury
— mówi Anna Kowalczyk, kierownik Referatu Gospodarki Odpadami. — Przedszkolaki nie sprzątały,
ale do nich trafiły edukacyjne kolorowanki, dzięki
którym dowiedzą się wiele o segregacji odpadów.
Propozycje sprzątania przygotowały szkoły. Jednym z głównych kryteriów była najbliższa okolica.
Dzieciaki nie ukrywały, że jest to dla nich coś więcej
niż tylko czas spędzony na świeżym powietrzu, zamiast lekcji i siedzenia w szkolnej ławce.
— To bardzo fajna akcja — przekonuje jeden
z uczniów „Jedynki”. — Fajna bo sprzątamy, pomagamy światu, dbamy o ekologię. Dorośli, którzy
śmiecą są nieodpowiedzialni, bo powinni po sobie
posprzątać, gdy naśmiecą.
Jakich śmieci było najwięcej? Tu od lat nic się nie
zmienia — z chodników, krzaków czy trawników zebrano przede wszystkim butelki plastikowe, szklane,
ale bywały też opony czy fragmenty mebli. Co ważne,
do udziału w akcji nikogo nie trzeba było namawiać.
— Dzieci chętnie przyłączają się do sprzątania
świata — dodaje Anna Kowalczyk. — Tylko w tym
roku udział wzięło w nim ponad 1400 osób. Wyznaczono też 11 punktów do sprzątania.
Wśród znalezionych śmieci sporą część stanowiły
te porzucone przez dorosłych, choćby butelki po tak
zwanych „małpkach”.
— Wstyd — tak postawę „śmieciarzy” posumowały dzieci. (jc)

Sukces Studia Piosenki

Szczepienia przeciw grypie

W poprzednią niedzielę uczestnicy Studio Piosenki (Katarzyna
Kasia Lehmann, Klaudia Michał, Zuzanna
Lipska, Iza Jasińska,
Adam Urbaniak, Wicek
Świercz, Wiktor Szymański, Dominik Walczak, Zuzanna i Lena
Pers) mogli być oglądani na Pikniku Rodzinnym w SP w Rąbieniu.
Następnie w wystąpili
na KONTYNENT # FABRYKA folku w MANUFAKTURZE, a już
w niedzielę 18.09.22 śpiewali podczas XIX Festiwalu Sztuk Różnych.
Dziś dowiedzieliśmy się o ogromnym sukcesie naszych solistów.
Gabriela Berlińska i Adam
Urbaniak otrzymali Srebrne Łódki na Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Folkowe Inspiracje
Złota Łódka 2022.

Od 1 września 2022 roku można
zaszczepić się przeciwko grypie. Od
24 sierpnia oddziały wojewódzkie
NFZ przyjmują wnioski od placówek
medycznych i aptek, które są zainteresowane szczepieniem. Aktualnie mieszkańcy Łódzkiego mogą się
szczepić przeciw grypie w 118 punktach, w Aleksandrowie Łódzkim są to
trzy punkty: apteka sieciowa przy ul.
Wojska Polskiego 9, Apteka Słoneczna Centrum Farmaceutyczne przy ul.
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Wojska Polskiego 36 oraz Forte apteka przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie.
Liczba placówek będzie rosła, a wykaz punktów szczepień będzie na bieżąco uzupełniany o nowe placówki
i apteki, które przystąpią do programu
szczepień przeciwko grypie, bo nabór
trwa do 30 września. Grypa będzie
łagodniejsza, jeśli wcześniej zaszczepimy się szczepionką przygotowaną
właśnie na sezon grypowy 2022/23.

Specjalne podziękowanie dla
muzyków, którzy przygotowali dla
solistów i zespołu MINIMAX znakomite akompaniamenty na żywo
i podkłady: Michała Makulskiego, Ireneusza Walczaka i Andrzeja
Domaradzkiego oraz naszym nauczycielkom i mentorkom: Renacie
Banackiej-Walczak i Beacie Klose-Jurczakowskiej.
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13. edycja sdl

Koncertowe zamknięcie sezonu
Trzynasta edycja festiwalu Summer Dying Loud za nami. Od kilku lat
aleksandrowski festiwal uważany jest
za nieformalne zakończenie plenerowego sezonu koncertowego w naszym
kraju. Tegoroczna edycja po dwóch
latach pandemii w końcu mogła wybrzmieć w pełnej, trzydniowej wersji. Niektórzy festiwalowicze swoje
bilety zakupili jeszcze w 2020 roku
i bez względu na kolejne przesunięcia
w czasie, utrzymali je do końca. Pozostali, w liczbie kilku tysięcy stawili się
8 września na terenie aleksandrowskie MOSiRu by wspólnie świętować
koniec wakacji przy ulubionej przez
siebie muzyce.
A był w czym wybierać gdyż w tym
roku w sali treningowej zaaranżowaliśmy drugą scenę o wdzięcznej nazwie The Crypt. Dzięki temu lineup
rozrósł nam się do 42 zespołów z całego świata z Napalm Death, Tiamat
czy Watain na czele.
Pomimo chwilami niesprzyjającej aury, każdego dnia festiwalu, pod
sceną robiło się gęsto i gorąco już od
pierwszych dźwięków. Koncerty wybrzmiewały do późnych godzin nocnych, a część osób nocowała na wydzielonym polu namiotowym, by od
rana w pełni uczestniczyć w festiwalu.
Festiwal był również doskonałą
okazją do podziękowania burmistrzowi Jackowi Lipińskiemu za niesłabnące wsparcie w jego organizacji.
Burmistrz otrzymał statuetkę z wizerunkiem festiwalowego słoneczka,
którą przygotował dla nas własnoręcznie aleksandrowianin Jacek Świnoga z modelarni Alien Lab.

W nowym miejscu – krypcie – poza
dwunastoma koncertami zrealizowaliśmy również galerię sztuki. Nadzorowała ją i pozyskała najlepszych artystów kojarzonych w hardrockowym
świecie - Natalia Nowacka – aleksandrowianka, która jest autorką m.in.
grafik tegorocznego plakatu Summer
Dying Loud.
Poza galerią na terenie festiwalu tradycyjnie wystawili się wszyscy
czołowi producenci i dystrybutorzy
muzyki niezależnej w Polsce.
Podczas Summer Dying Loud ponownie pojawiła się zbiórka Aleksandrowskiego Forum Społecznego.
W tym roku ponownie zbierano środki na festiwalowy fundusz stypendialny, który udało się zasilić kwota ponad 13 tys. zł. Doliczając wcześniejsze
zbiórki to już ponad 40 tys. zł, które
w przyszłym roku trafią dla uzdolnionych artystycznie dzieci z terenu gminy Aleksandrów Łódzki.
Pojawiło się też studio tatuażu,
w którym cały czas pracowało kilku
tatuatorów. Nie mogło zabraknąć zainaugurowanych w zeszłym roku zawodów „krwawej bestii” czyli zjazdu
ślizgiem wodnym z domieszką czerwonego barwnika albo prób utrzymania się na byku rodeo. Tak, ludzie
słuchający ciężkiej muzyki też mają
poczucie humoru ;-)
To właśnie dobry humor i niezwykła atmosfera jak również życzliwość
festiwalowiczów to te elementy, które
przy muzyce, są wymieniane jednym
tchem przez wszystkich, którzy odwiedzili w tym roku nasz festiwal.
(tekst: bar, fot.: Monika Wawrzyniak)
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trochę kultury

Magdalena Wolińska-Riedi: Kobieta w Watykanie. Znak, 2019
Tą kobietą w państwie watykańskim jest oczywiście autorka
książki. Od 2014 roku była korespondentką Telewizji Polskiej
w Rzymie i Watykanie.
Była sąsiadką trzech papieży i jest mamą dwóch córek.
W książce opowiada o tym, jak wygląda codzienne życie za
Spiżową Bramą.
Ukazuje zaskakujące fakty i ciekawostki. Dlaczego w Watykanie nie można pójść do restauracji, jak można stracić watykański paszport, ile cel ma tamtejsze więzienie i czy w watykańskim mieszkaniu można urządzać imprezy. Tutaj każdy zakątek
rządzi się swoimi odrębnymi prawami. Aby je poznać, trzeba
koniecznie przeczytać książkę.

Piotr Wróblewski: Nordic walking w Polsce. Dragon, 2014
Nordic walking to sport dla wszystkich. Jest połączeniem
techniki energicznego marszu z odpychaniem się kijkami. Jeśli
jest prawidłowo wykonany, to pobudza aż 90 proc. mięśni. Dla
porównania pływaniezaledwie 65 proc. Jest to sport dla każdego, bez względu na
wiek i sprawność fizyczną. Odciąża stawy i łagodzi napięcia
w ramionach.
Choć jest łatwy, wiele osób podczas marszu popełnia błędy.
Chodzi o to,
aby odpowiednio dobrać kije i po rozgrzewce maszerować
z przyjemnością prosto przed siebie. Na końcu książki podane są ćwiczenia doskonalące technikę
chodzenia.

Ewa Kassala: Królowa Saby. Videograf, 2021
Na stronach powieści autorka przywołuje do życia najpotężniejsze kobiety, jakie kiedykolwiek stąpały po ziemi. Jedną
z nich była królowa Saby.
Kim była? Co łączyło ją z Salomonem, uważanym za najmądrzejszego władcę starożytnego świata? Jest tutaj miłość
trwalsza niż czas, legendarna świątynia Salomona, magiczne
rytuały, wojny, spiski, niezmierzone bogactwo, sunące przez
pustynię karawany i zapach mirry i kadzidła.
Na koniec sławne przepowiednie królowej- ile się z nich spełniło i co nas czeka w przyszłości. Bardzo ciekawa pozycja.

Roberto Saviano: Gomorra. Sonia Draga, 2018
Autor na stronach książki śledzi degradację Neapolu pod
rządami kamorry-potężnej, zorganizowanej siatki przestępczej
działającej w latach 1830-1870. Była ona jedną z głównych
organizacji włoskiej mafii.

23 września PIĄTEK
18:30 Zołza (97’) – Polska
20:15 Johnny (119’) – Polska
24 września SOBOTA
12:15 Guliwer (91’) – Ukraina, Cypr
14:00 Powrót na życzenie: Minionki: wejście Gru (90’) – USA
15:40 Powrót na życzenie: Elvis (159’) – USA, Australia
18:30 Zołza (97’) – Polska
20:15 Johnny (119’) – Polska
25 września NIEDZIELA
11:00 Guliwer (91’) – Ukraina, Cypr
12:45 Powrót na życzenie: Minionki: wejście Gru (90’) – USA
14:30 Orlęta. Grodno 39’ (104’) - Polska
16:15 Johnny (119’) – Polska
18:15 Zołza (97’) – Polska
20:00 Johnny (119’) – Polska
28 września ŚRODA
11:00 Johnny (119’) – Polska
30 września PIĄTEK
18:40 Bilet do raju (104') - USA
20:30 Johnny (119’) – Polska
01 października SOBOTA
12:00 Mia i Ja. Film (82’) – Niemcy, Australia, Belgia, Indie
13:30 Pies w rozmiarze XXL (88’) - USA
15:00 Mia i Ja. Film (82’) – Niemcy, Australia, Belgia, Indie
16:30 Johnny (119’) – Polska
18:30 Bilet do raju (104') - USA
20:30 Bilet do raju (104') - USA
02 października NIEDZIELA
11:30 Mia i Ja. Film (82’) – Niemcy, Australia, Belgia, Indie
13:00 Mia i Ja. Film (82’) – Niemcy, Australia, Belgia, Indie
14:30 Zobacz Anioła (90’) – USA, Polska, Włochy
16:00 Johnny (119’) – Polska
18:00 Bilet do raju (104') - USA
20:00 Bilet do raju (104') - USA
05 października ŚRODA
11:15 Guliwer (91’) – Ukraina, Cypr
07 października PIĄTEK
18:30 Bilet do raju (104') - USA
20:15 Johnny (119’) - Polska

Rządziła na rynku narkotyków, mody, budownictwa i odpadów. Autor wnikliwie badał mechanizmy działania kamorry
i z bliska obserwował, jak korupcja zatacza coraz większe kręgi,
paraliżując Królestwo Neapolu.
Dzięki zdobytym informacjom Saviano przedstawił światu
zupełnie nowy typ przestępczości zorganizowanej. Kamoryści
za wydanie książki przygotowali dla niego „drewniany płaszcz”,
co w ich żargonie oznacza trumnę. Jest to dożywotnie ostrzeżenie, które nigdy się nie przedawni.
Dla pisarza stanowi izolację od świata, poruszanie się wszędzie z policyjną eskortą i podróż opancerzonym samochodem bez stałego adresu
zamieszkania.
Książki dostępne w Filii w Rąbieniu.
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Po raz kolejny Noc Księgarń w Erato
Księgarnia Erato zaprasza
7 października 2022 na godzinę
18:00 na Noc Księgarń!
Co to jest i gdzie się odbywa? Noc Księgarń kameralnych to ogólnopolski projekt
OSDW Azymut, w którym
biorą udział niezależne księgarnie z całej Polski. W tym
roku zgłosiło swój udział 130
Księgarń. W Naszej Księgar-

ni organizujemy już czwarty
raz spotkanie, w którym prezentują swój talent aleksandrowscy poeci oraz muzycznie uświetnia wieczór Pan
Ryszard. Czekają także różne
niespodzianki :)
Ze względu na ograniczoną
liczbę miejsc, prosimy o rezerwację i odbiór wejściówek. Czekamy na Was — Beatka i Ela
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trochę historii
Elżbieta Wróbel jest historykiem zafascynowanym postacią Rafała Bratoszewskiego, prowadzi 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

Exaktor (Exactor) Rafała Bratoszewskiego
W swoim nowo założonym
mieście Rafał Bratoszewski
miał obowiązek ulokować
poborowego podatkowego,
którego zadaniem było: pobieranie podatków od mieszkańców miasta, uchwalonych
przez Sejm, zbieranie opłat
z dzierżawy dochodów konsumpcyjnych, prowadzenie
wykazu osób zajmujących się
handlem, badanie dochodów
i rozchodów mieszkańców,
szczególnie rzemieślników,
likwidowanie
nielegalnego
handlu, był też komornikiem
celnym.

Pod koniec października
1822 roku umową notarialną właściciel miasta przekazał A. Wysokińskiemu wybudowany własnym nakładem
finansowym za sumę 7 200
złotych polskich, rogowy
dom numer 197. Był to dom
dwuskrzydłowy, w pruskim
murze, obmurowany cegłą
i przykryty gontem. Od strony ulicy Kaliskiej (obecnie
11 Listopada) był zdecydowanie dłuższy niż od ulicy
Pabianickiej. Oba skrzydła
miały wykończone belkowane sufity, podłogi, kominki

i murowane piece oraz solidną stolarkę tak wewnętrzną
jak i zewnętrzną.
Wysokiński został urzędnikiem „Exaktora Konsumcyjnego i Dystrybutora Stęplowych Materiałów” [pisownia
oryginalna — przyp. Autorki],
czyli to taki obecny urzędnik
Urzędu Skarbowego.
Aby mógł zostać mianowany na ten urząd i zamieszkać w Aleksandrowie,
wpłacił w początkach października 1822 roku 3 000
zł polskich, zabezpieczającej
kaucji. Według Polskiego

Słownika Biograficzno-Genealogicznego, Wysokiński
herbu Szeliga w początkach
XIX wieku mieszkał w okolicach Chromno Izdebki
(okolice
Lubelszczyzny),
w Królestwie Polskim. Należał więc do drobnej szlachty
(herbowej). Miał odpowiednie przygotowanie zawodowe i mógł zamieszkać w okazałym, wystawionym za dużą
sumę pieniędzy domu. Czyżby ten dom zachował się do
dzisiaj? Moim zdaniem, tak.
Dane z Archiwum Państwowego w Łodzi i ze Słow-

nika języka polskiego pod
redakcją Witolda Doroszewskiego. Elżbieta Wróbel

Wesołe i smutne wspomnienia…
…zaliczone w ostatnią sobotę
z „Naszą Klasą A”ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie
Łódzkim.
Szkoła podstawowa to czas bez
trosk życia codziennego. To czas
kształtowania naszej osobowości. Wmawiano nam, że jedynym
naszym obowiązkiem miała być
nauka. Nauka w czasie, gdy nasza
burza hormonów domagała się
większej niezależności? Były więc
zabawy, kuligi, były robione wzajemnie kawały. Jedni byli lepszymi uczniami, inni gorszymi, lecz
dorosłe życie każdemu samo wystawiło własną ocenę.
Początek spotkania naszej dwunastki nie ominęła chwila nostalgii za tymi, którzy nie mogli się
z nami spotkać z różnych osobistych przyczyn, i tymi, którzy już
pożegnali „ten padół”.
Kawałek pizzy i kieliszek wina
zmieniły atmosferę. Wróciły wspomnienia… nauczycieli. Szczególnie
wspominaliśmy wychowawczynię
„Naszej Klasy”, Walentynę Kaczanowską, elegancką, ciepłą i kiedy
trzeba było, ostrą. Sprawdziła się
w czasach, kiedy targały nami silne emocje wieku dojrzewania.
Nie mogło zabraknąć wspomnień klasowego „zgrywusa” czy
sytuacji, które w tamtym czasie były
karane uwagami, a teraz wspominane jako zabawne anegdoty.
Nasze rozmowy przypomniały
wiek, który inspirował i poprowadził do przyszłej kariery, a dziś pozwala być emerytem.
Elżbieta Wróbel,
z domu Kacprzak

Gmina Aleksandrów Łódzki realizuje projekt finansowany z budżetu
Samorządu Województwa Łódzkiego dwa projekty:
1. „Zakup sprzętu sportowego dla Rudy Bugaj”
2. „Sport integruje w Sołectwie Sobień”
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Gmina Aleksandrów Łódzki realizuje projekt finansowany z budżetu
Samorządu Województwa Łódzkiego „Budowa centrum zabawy dla dzieci
i dorosłych w Sołectwie Nowy i Stary Adamów”
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ogłoszenia
BURMISTRZ ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO
Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Położenie
nieruchomości
Aleksandrów Łódzki
ul. Piotrkowska 47,
obręb A-2

Nr działki

Powierzchnia

Cena nieruchomości

Wadium

LD1G
/00037638/7

332/1

0,2083ha

284.800,00 zł

56.900,00 zł

Nieruchomość posiada kształt prostokątny, wydłużony, jest wąska o szer. ok. 12m, długość ok. 190m. Zabudowana budynkiem
mieszkalnym parterowym, w części ze strychem, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej ok. 50m2. Obiekt o konstrukcji
murowanej, dach o konstrukcji drewnianej, kryty papą na deskowaniu, okna drewniane i PCW. Instalacja wodociągowa w części
zdemontowana. Zabudowa gospodarcza (komórki, szalet). Ogrodzenie: od frontu brama i furtka stalowa, dalej siatka stalowa na
słupkach stalowych, od strony cmentarza płot z elementów betonowych na słupkach betonowych, w dalszej części nieruchomości
ogrodzenie szczątkowe lub brak. Teren w dalszej części poza zabudową zakrzaczony i zadrzewiony samosiejkami ( robinia akacjowa,
klony) Miejscami na terenie zwałowiska gruzu, płyt betonowych i śmieci. Teren przyległy jest uzbrojony w media: energię elektryczną
, wodociąg, gaz i kanalizację. Ulica Piotrkowska posiada nawierzchnię asfaltową. Sąsiedztwo działki stanowi teren cmentarza i tereny
usługowe, handlowe i mieszkaniowe wielorodzinne i jednorodzinne oraz ciąg garaży blaszanych. Gmina Aleksandrów Łódzki nie
posiada dokumentacji projektowej i technicznej, dotyczącej zabudowy tej nieruchomości oraz przyłączy mediów.
Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na
nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref
ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla
nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Aleksandrów Łódzki, działka nr ewid.
332/1 obręb Aleksandrów Łódzki 2 położona jest w terenie o symbolu: E18MN- tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i gospodarczej. Działka zlokalizowana jest w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej „B”. Wszelkie
zamierzenia inwestycyjne należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi oraz w obrębie stref
ochronnych od istniejących cmentarzy, plan ustala wyłącznie adaptację istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Realizacja
nowej zabudowy poza obszarem strefy wyznaczonej na rysunku planu. Szczegółowe warunki zabudowy określa wypis i
wyrys z obowiązującego dla tego terenu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami (w księdze wieczystej LD1G/00037638/7 –brak
wpisów w dziale III i IV).
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i
faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością
zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej
inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Sprzedaż nieruchomości nastąpi ze stanem wynikającym z EGiB. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz różnicy powierzchni nieruchomości, jeżeli po zawarciu umowy
sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię lub rodzaj użytku niż wynika z EGiB. Okazanie punktów granicznych dla
przedmiotowej nieruchomości odbędzie się przed datą zawarcia aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się 25 października 2022. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim
Plac Tadeusza Kościuszki 2 (budynek B-I piętro sala ślubów).
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką lub przelewem do dnia 19
października 2022r. w kasie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzki lub na konto Urzędu nr
37878000070000023110000009. W przypadku wpłaty przelewem, wadium musi wpłynąć na konto tut. Urzędu najpóźniej
do dnia 19 października 2022 roku.
Ceną wywoławczą jest cena nieruchomości określona w powyższym ogłoszeniu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

•
•

oryginału dowodu wpłaty wadium,

•

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

•
11.

KW

Uwaga, psy znalezione
w gminie Aleksandrów Łódzki.
Poszukiwani właściciele lub osoby, które
zechciałby adoptować psiaki: 693-691-963

w przypadku osób fizycznych dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oferenta, a w
przypadku reprezentowania innej osoby również pełnomocnictwo notarialne lub potwierdzone przez notariusza,

wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od
zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie
zwrócone w terminie 3 dni od dnia przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie Urzędu.
W umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości oraz w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości zbywanej
zostanie zastrzeżone na rzecz Gminy Aleksandrów Łódzki:

•
•

prawo jej odkupu (art. 593 K.c) na okres 5lat, licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
umowne prawo pierwokupu (art. 596 K.c.).

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

nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie najpóźniej
w terminie do 31 października 2022r., płatna w kasie tut. Urzędu lub na rachunek bankowy nr
64878000070000023110000008, potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do tut. Urzędu, pok. 112.
Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki
Przestrzennej, pokój 112, tel. 42/2700354, 42/2700353 lub na stronie internetowej www.aleksandrow-lodzki.pl
Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów oraz
odstąpienie od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.

13.

Aleksandrów Łódzki, dnia 14 września 2022 roku.

OGŁOSZENIA DROBNE
• Kierowca kat. B poszukuje pracy. Tel 886 934 721.
• Aparaty Słuchowe NFZ, Bezpłatne Badania Słuchu, ul. Wojska Polskiego 12, tel. 501
523 538.
• Mycie okien i sprzątanie. Tel. 886 934 721
• Sprzedam bojler elektryczny 50 l i kuchenkę gazową na gaz ziemny i propan butan.
Tel. 502 424 039.
• Sprzedam dwa overlocki: Textima i Union Special w bardzo dobrym stanie. Cena do
uzgodnienia. Tel. 798 147 123.
• Opieka dla osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami w ich
własnych domach. Doświadczone i wykwalifikowane opiekunki. Transport na wózku
po schodach, do lekarza, urzędu czy rodziny. Zadzwoń i poznaj szczegóły oferty.
GoodCare tel. 796-416-501.
• Praca dla Opiekunek osób starszych Łódź i okolice. Grafiki ustalane indywidualnie
i elastycznie. Praca w pełnym i niepełnym wymiarze czasu, może być połączona
z Twoją pracą zawodową. Zapraszamy do współpracy tel.796-415-501.
• Likwidacja całkowita mieszkań , domów ,strychów , komórek .Wywiozę wszystkie
zbędne graty .Tylko zadzwoń tel:500 551 929.
• Kupię pamiątki z PRL-u , Zabawki, Antyki ,starocie i inne. Tel. 519691609.
• Sprzedam pięknie kwitnący skrzydłokwiat (50zł), hoje (30zł), anturium - miniature
(50zł) obficie kwitnące, kalanhoe /kolor kwiatów lila /(30zł). Tel. 729 277 844.
• Zamienię rowerek dziecięcy do lat 5, stan bardzo dobry na większy (powyżej 5 lat).
Tel. 505 832 566.
• Kupię dwa rowery górskie. Tel. 505 832 566.
• OFERTA RAS ART GALLERY: RZEŹBY - OBRAZY – GRAFIKA, PORTRETY NA
ZAMÓWIENIE, OPRAWA OBRAZÓW I FOTOGRAFII. RENOWACJA DZIEŁ
SZTUKI, PROJEKTY PLASTYCZNE, DORADZTWO W WYBORZE DZIEŁ SZTUKI
I WYSTROJU BIUR I MIESZKAŃ. KONTAKT: 503 675 381, rasobczak.art.gallery@
gmail.com.
• Przyjmę szwaczki na dzianinę, chętnie rencistki i emerytki. Tel. 603 872 267.
• Mam do wynajęcia garaż murowany okolice Mickiewicza-Pabianicka. Tel. 728 255 111.
• Korepetycje język niemiecki, 40 zł godzina tel. 513 450 781.

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawili ślad w naszych sercach”

Kol. Iwonie Onopa
Wieloletniemu prezesowi Ogniska ZNP
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie,
członkowi Zarządu Oddziału ZNP
wyrazy szczerego współczucia i żalu z powodu śmierci
TATY
składają:
Prezes Oddziału, Koleżanki i Koledzy
ze Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Aleksandrowie Łódzkim

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

„Krótka kołdra Rosji”.
Źródło sukcesu pod Charkowem
W Rosji funkcjonuje
analogiczne powiedzenie
do polskiej kołdry, o kaftanie chłopa, który gdy robiła
mu się dziura w kaftanie,
wycinał kawałek z innego
miejsca, by zaszyć tę dziurę. W ten sposób zawsze,
gdzieś brakowało materiału. To najlepszy obraz dla
dzisiejszej armii rosyjskiej
na Ukrainie i źródło sukcesu Ukraińców pod Charkowem.
Armia rosyjska w ciągu pół
roku wojny z Ukrainą poniosła olbrzymie straty w ludziach
i sprzęcie. O ile straty sprzętowe do pewnego stopnia dają
się zastąpić starszym sprzętem
z magazynów, to z uzupełnieniami osobowymi jest znacznie gorzej. Ponieważ Rosja
nie prowadzi wojny, jak twierdzi, a „operacją specjalną” nie
może ogłosić pełnej mobilizacji. Brakuje chętnych do walki,
żołnierze masowo rozwiązują
kontrakty, a chętnych do walki
szuka się w najbiedniejszych
okręgach nierosyjskich. Tworzy
się prywatne siły, do których
chcą przyjmować nawet więźniów. Już nie tylko „Wagnerowcy” Pietraszewa, ale zgodnie
z nakazem Putina, również inni
oligarchowie mają tworzyć prywatne armie.
Sprytna strategia
Ukrainy
Od kilku miesięcy doradcy
prezydenta Zełenskiego i on
sam zapowiadali wielką ofensywę, której celem miało być
odbicie Chersonia i południa
Ukrainy. Zdawały się to potwierdzać działania na tym
kierunku, a zwłaszcza dotkliwe
uderzenia na przeprawy i mosty, a także ataki na samym Krymie, które wzbudziły popłoch
wśród przebywających tam Rosjan. Zaczęto gwałtownie przerzucać jednostki na południe,
wzmacniać obronę, budować
linie obronne i minować pola.
Słuszność takich działań zdawały się potwierdzać mocne ataki
wojsk ukraińskich na początku
września, podczas których odzyskano kilkanaście miejscowości. Jednak przynajmniej dwie
z czterech ukraińskich brygad,
poniosły dotkliwe straty sięgające 50%, co sprawiło, że ofensywa wyhamowała i jak to określa generał Skrzypczak, przeszła
w „pełzającą ofensywę”. Dowództwo ukraińskie ostrożnie
szafuje krwią swoich żołnierzy
i nie rzuca ich na oślep do walki,

lecz czyni to bardzo ostrożnie,
szukając słabych punktów rosyjskiej obrony.

jowych, z których można sformować dwie brygady, pozyskano również wozy dowodzenia,
radary i sprzęt łączności, który
stanie się ciekawym materiałem
do badań dla wywiadów.

Ofensywa
pod Charkowem
Te działania przyniosły jednak skutek, w postaci ogołocenia z wartościowych jednostek,
północno -wschodniego odcinaka frontu pod Charkowem.
Mający doskonałe rozpoznanie
Ukraińcy natychmiast to wykorzystali i rozpoczęli ofensywę na

wietrzną w rejon Kupiańska,
prowadzą działania opóźniające, tworzone są podwójne
tymczasowe linie obrony na
osi Swatowo-Rubiżne. Trzeba
jednak przyznać, że ukraińskie
siły po ofensywie, potrzebują
oddechu, bo zabrakło drugiego
rzutu, by kontynuować udane
natarcie. Obecnie trwają walki
o Łymań, który rygluje kierunek natarcia na wschód na Rubiżne i Sievierodonieck. Jednak
zmontowanie kolejnej ofensy-

Kierunek południe
Dzięki HIMARS-om i zniszczeniu mostów wojska rosyjskie, znajdujące się na północnym brzegu Dniepru, zostały
w znacznym stopniu odcięte
od dostaw. Pozostały dostawy

tym kierunku. Użyto jednostek,
które już znajdowały się w tym
rejonie, a mimo to ofensywa
przeszła nawet oczekiwania
Ukraińców. Słabe jednostki
odtwarzające swoje stany, siły
Rosgwardii i jednostki tyłowe
nie stawiły praktycznie żadnego
oporu, a ich odwrót przekształcił się w paniczną ucieczkę.
Wojska ukraińskie wyzwoliły Bałakijję, Kupiańsk i Izum,
przekroczyły rzeki Oskoł oraz
Sieverski Doniec, wkraczając
na teren obwodu Ługańskiego.
W wielu miejscach osiągnięto
granicę z Rosją. Wojska rosyjskie przerzucone drogą po-

wy wymaga czasu, by nie wpaść
w pułapkę. Rosjanie nie rezygnują z ataków na Bachmut,
ale dzięki sukcesom i zajęciu
Izumu, skąd Rosjanie wyprowadzali ataki, Kramatorsk
i Słowiańsk nie są już zagrożone. Także Kupiańsk, to ważny
węzeł kolejowy, przez który szły
dostawy z Biełogrodu do wojsk
w Donbasie. W ten sposób zagrożenie na łuku Donbaskim
znacznie spadło, a Ukraińcy
trzymają się tu dzielnie. Dodatkowym zyskiem dla armii ukraińskiej i wywiadu sojuszników
jest masa porzuconego sprzętu.
Oprócz czołgów i wozów bo-

powietrzne, które są narażone
na ataki oraz przeprawy pontonowe, które są na bieżąco niszczone. To powoduje, że znajdujący się tu żołnierze rosyjscy nie
mogą być pewni, czy będą mieli
czym strzelać i co zjeść. Jak już
pisałem na początku września
nie udało się przełamać pozycji rosyjskich na odcinku chersońskim. Brygady ukraińskie
poniosły straty i dowództwo
zmieniło strategię. Ataki idą od
południa w kierunku Chersonia, gdzie trwają zażarte walki,
jednak pomału wojska ukraińskie zbliżają się do miasta. Od
północy trwa również zwijanie
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wojsk rosyjskich, wzdłuż Dniepru i na tym kierunku Ukraińcy również po woli przesuwają
się do przodu, dokonując włamań. Jednocześnie najbardziej
obiecujące wydaje się uderzenie w centrum, na kierunku
Nowej Kachowki, gdzie dokonano włamania na kilkanaście
kilometrów w głąb pozycji
rosyjskich. Jeżeli ten klin zostanie poszerzony, a natarcie
posunie się o kolejne kilkanaście kilometrów, to północne
zgrupowanie rosyjskie upadnie
lub zostanie ewakuowane na
drugą stronę rzeki. To będzie
kolejny spory sukces Ukrainy,
który znacząco przybliży odbicie Chersonia. Jednak o ile wydaje się to realne jeszcze w tym
roku, to na ofensywę na drugim
brzegi Dniepru będzie trzeba
poczekać. Bo nawet uderzenie
z Krzywego Rogu i Zaporoża
w kierunku Mariupola lub Bardiańska może spotkać się z całą
armia rosyjską, która zabezpiecza Krym, a którą przeniesiono
tu właśnie spod Charkowa.
Walki nie skończą się prędko. Widać jednak, że wojna
wchodzi w nową fazę, w której
inicjatywę stopniowo przejmuje Ukraina, która dysponuje zasobem ludzkim. Tworzone są nowe jednostki lub
odtwarzane stare, które poniosły straty. Są one systematycznie szkolone i wyposażane
w sprzęt w miarę napływu dostaw z zachodu. Nadal jednak
te dostawy są niewystarczające. Brakuje ciężkiego sprzętu,
obrony przeciwlotniczej i do
zwalczania dronów (pojawiły
się po stronie rosyjskiej irańskie drony, które zadały pewne
straty na kierunku Charkowskim) oraz samolotów. Dużym
wzmocnieniem byłyby również
rakiety ATACMS do HIMARS-ów, które dzięki zasięgowi do
300 km i precyzji pozwoliłyby
odciąć Rosjan od zaopatrzenia
i zaatakować oddalone bazy rosyjskie. (S. Sobczak)
P.S. Rankiem 21 września
Putin zwrócił się do narodu
rosyjskiego o rozpoczęcie częściowej mobilizacji, chce dzięki
temu wysłać na front 300 tys.
żołnierzy. To jednak trochę potrwa, bo choć powołani mają
być ci, którzy już służyli, trzeba
ich na nowo przeszkolić, ubrać
i wyposażyć, a rosyjski system
mobilizacyjny został rozmontowany podczas prób nieudanych
reform w armii.
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ogłoszenia
BURMISTRZ ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO
Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
Położenie
nieruchomości

KW

Aleksandrów Łódzki,
obręb A-11

LD1G
/00049897/7

Nr
działki
161/2

Powierzchnia
działki
0,6802ha

Cena
nieruchomości
brutto
1.186.950,00zł

Wadium
237.300,00zł

1.

Niezabudowana działka położona jest w Aleksandrowie Łódzkim obręb A-11, posiada kształt prostokątny, wydłużony i
bezpośredni dostęp do ul. Placydowskiej, częściowo dostęp utrudniony przez rów odwadniający. Dostęp możliwy będzie
od strony drogi wewnętrznej, działki nr 161/1, która stanowi drogę odchodzącą od ul. Placydowskiej. Ulica Placydowska
posiada nawierzchnię asfaltową i przyległy teren jest uzbrojony w prąd, wodę, gaz i kanalizację. Wzdłuż drogi
wewnętrznej i przez szacowaną działkę przy północnej granicy przebiegają podziemne sieci uzbrojenia ( sieć
energetyczna, przewód energetyczny wysokiego napięcia: eW, sieć kanalizacyjna sanitarna: ks 110 tł, sieć gazowa:
Fi125). Przechodzące przez działkę sieci uzbrojenia stanowią niewielkie ograniczenie w zabudowie. Działka miejscami
porośnięta jest drzewami i krzewami. Sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane, tereny przemysłowe (ŁSSE), dalej
tereny zalesione i tereny z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Przy wschodniej granicy działki znajdują się tereny
zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów z zielenią izolacyjną. Ponadto Gmina nie posiada dokumentacji
projektowej i technicznej, dotyczącej przyłączy mediów.
2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka nr ewid. gruntów 161/2, położona
obręb Aleksandrów Łódzki 11 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: B7.U-P- teren zabudowy usługowej lub
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
3. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami (w księdze wieczystej LD1G/00049897/7–
brak wpisów w dziale III i IV).
4. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym
i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością
zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej
inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
5. Sprzedaż nieruchomości nastąpi ze stanem wynikającym z EGiB. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz różnicy powierzchni nieruchomości, jeżeli po zawarciu
umowy sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię lub rodzaj użytku niż wynika z EGiB. Okazanie punktów
granicznych dla przedmiotowej nieruchomości odbędzie się przed datą zawarcia aktu notarialnego.
6. Przetarg odbędzie 22 listopada 2022r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim Plac
Kościuszki 2 ( budynek B, I piętro, sala ślubów ).
7. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką lub przelewem do dnia 16
listopada 2022r. w kasie tut .Urzędu lub na konto Urzędu nr 37878000070000023110000009.W przypadku wpłaty
przelewem, wadium musi wpłynąć na konto tut. Urzędu najpóźniej do dnia 16 listopada 2022r.
8. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia
się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium
zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie Urzędu.
9. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić zaoferowaną cenę, pomniejszoną o wpłacone wadium najpóźniej w
terminie do dnia 29 listopada 2022r. w kasie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim lub na konto tut. Urzędu w
Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim Nr konta 64878000070000023110000008.
10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
•
w przypadku osób fizycznych dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oferenta, a w
przypadku reprezentowania innej osoby również pełnomocnictwo notarialne lub potwierdzone przez notariusza,
•
w przypadku osób prawnych-aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące),
pełnomocnictwa oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.
11. W umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości oraz w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości zbywanej
zostanie zastrzeżone na rzecz Gminy Aleksandrów Łódzki:
•
prawo jej odkupu (art. 593 K.c) na okres 5lat, licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
•
umowne prawo pierwokupu (art. 596 K.c.).
12.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca może nastąpić na zasadach określonych ustawą z dnia 24 marca 1920r. o
nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej www.aleksandrow-lodzki.pl, na
BIP-ie tut. Urzędu, a ponadto na nieruchomości wyznaczonej do sprzedaży oraz w prasie ogólnokrajowej i biuletynie
informacyjnym 40 i cztery Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

BURMISTRZ ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO
o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych
Lp.

Położenie
nieruchomości

1.
2.
3.
4.
5.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

KW

Nr
działki

Powierzchnia
działki

Cena
nieruchomości
brutto
81.180,00zł

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

Wadium

Brużyczka Księstwo, gm.
LD1G
43/48
0,1200ha
16.200,00zł
Aleksandrów Łódzki
/00038123/1
Brużyczka Księstwo, gm.
LD1G
43/51
0,1200ha
81.180,00zł
16.200,00zł
Aleksandrów Łódzki
/00038123/1
Brużyczka Księstwo, gm.
LD1G
43/52
0,1423ha
96.063,00zł
19.200,00zł
Aleksandrów Łódzki
/00038123/1
Brużyczka Księstwo, gm.
LD1G
43/64
0,1330ha
89.913,00zł
17.900,00zł
Aleksandrów Łódzki
/00038123/1
Brużyczka Księstwo, gm.
LD1G
43/70
0,1294ha
87.453,00zł
17.500,00zł
Aleksandrów Łódzki
/00038123/1
Przedmiotowe działki są niezabudowane, nieogrodzone, w części zakrzaczone, miejscami rosną samosiejki drzew ( teren porośnięty
jest sitowiem), 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 wydzielonej drogi ( droga nie jest urządzona w terenie), bez uzbrojenia. Obecnie dojazd utrudniony.
Działki nr 43/48, 43/51 i 43/52 położone w granicy terenów zmeliorowanych. Sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane,
zalesione i rolne, dalej tereny mieszkaniowe jednorodzinne w trakcie urządzania i budownictwo zagrodowe.
Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na
nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych
sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych
sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 3MN
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 43/48, 43/51, 43/52 oznaczone symbolem 3MN- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, działki
o numerach ewid. gruntów 43/64, 43/70 oznaczone symbolem 4MN- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Szczegółowe
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu określa pełny wypis i wyrys z obowiązującego dla tego obszaru miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone ciężarami i hipotekami (w księdze wieczystej LD1G/00038123/1–brak wpisów
w dziale III i IV).
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i
faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością
zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej
inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Sprzedaż nieruchomości nastąpi ze stanem wynikającym z EGiB. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz różnicy powierzchni nieruchomości, jeżeli po zawarciu umowy sprzedaży
geodeta wykaże inną powierzchnię lub rodzaj użytku niż wynika z EGiB. Okazanie punktów granicznych dla przedmiotowych
nieruchomości odbędzie się przed datą zawarcia aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się 08 listopada 2022r. o godzinie 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 - oddzielnie na każdą działkę, w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2 ( budynek B – I piętro, sala ślubów).
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką lub przelewem do dnia 02 listopada
2022r. w kasie tut .Urzędu lub na konto Urzędu nr 37878000070000023110000009.W przypadku wpłaty przelewem, wadium musi
wpłynąć na konto tut. Urzędu najpóźniej do dnia 02.11.2022r.
Ponadto okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
•
w przypadku osób fizycznych dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oferenta, a w
przypadku reprezentowania innej osoby również pełnomocnictwo notarialne lub potwierdzone przez notariusza,
•
w przypadku osób prawnych-aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące),
pełnomocnictwa oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od
zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie
zwrócone w terminie 3 dni od dnia przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie Urzędu.
Wylicytowana cena zawiera aktualnie obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%.
W umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości oraz w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości zbywanej zostanie
zastrzeżone na rzecz Gminy Aleksandrów Łódzki:
a.
prawo jej odkupu (art. 593 K.c) na okres 5lat, licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
b. umowne prawo pierwokupu (art. 596 K.c.).
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić zaoferowaną cenę, pomniejszoną o wpłacone wadium najpóźniej w terminie do
dnia 15 listopada 2022r. w kasie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim lub na konto tut. Urzędu w Banku Spółdzielczym
w Aleksandrowie Łódzkim Nr konta 64878000070000023110000008.
Ponadto informujemy, że potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do tut. Urzędu, pok. 112 przynajmniej na dzień przed zawarciem
aktu notarialnego.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca może nastąpić na zasadach określonych ustawą z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców.
Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej www.aleksandrow-lodzki.pl, na BIPie 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 oraz
odstąpienie od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.

BURMISTRZ ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Położenie
nieruchomości

KW

Nr działki

Powierzchnia działki

Cena
nieruchomości
brutto

Wadium

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

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

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

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

24.000,00zł

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

1

1.

Działki niezabudowane, położone w miejscowości Stare Krasnodęby, gmina Aleksandrów Łódzki, przeznaczone pod zabudowę,
posiadają kształt zbliżony do prostokąta. Działka numer 19/6- to działka wydzielona pod drogę wewnętrzną ( nieurządzona), służącą do
skomunikowania działek budowlanych z drogą publiczną. Przyległa do działek droga publiczna posiada nawierzchnię asfaltową i jest
uzbrojona w energię elektryczną i wodociąg. 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. Sąsiedztwo stanowi
zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa oraz tereny niezabudowane użytkowane rolniczo.
2.
Zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego , obręb Stare Krasnodęby: działki nr ewid. 19/4-19/9, znajdują się na
terenie oznaczonym symbolem B5MN/MR-tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej. Szczegółowe warunki
zabudowy i zagospodarowania terenu określa pełny wypis i wyrys z obowiązującego dla tego obszaru miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
3.
Powyższe nieruchomości są wolne od wszelkich zobowiązań i obciążeń.
4.
Przetarg odbędzie się 27 października 2022r. o godzinie 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., 13.09.2022r.
6.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką lub przelewem do dnia 20 października
2022r. w kasie tut .Urzędu lub na konto Urzędu nr 37878000070000023110000009.W przypadku wpłaty przelewem, wadium musi
wpłynąć na konto tut. Urzędu najpóźniej do dnia 20 października 2022 roku.
7.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia
umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie
3 dni od dnia przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie Urzędu.
8.
Wylicytowana cena zawiera aktualnie obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%.
9.
W umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości oraz w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości zbywanej zostanie
zastrzeżone na rzecz Gminy Aleksandrów Łódzki:
•
prawo jej odkupu (art. 593 K.c) na okres 5lat, licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
•
umowne prawo pierwokupu (art. 596 K.c.).
10
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić zaoferowaną cenę, pomniejszoną o wpłacone wadium najpóźniej w terminie do dnia
03 listopada 2022r. w kasie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim lub na konto tut. Urzędu w Banku Spółdzielczym w
Aleksandrowie Łódzkim Nr konta 64878000070000023110000008.
11 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
•
w przypadku osób fizycznych dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oferenta, a w przypadku
reprezentowania innej osoby również pełnomocnictwo notarialne lub potwierdzone przez notariusza,
•
w przypadku osób prawnych-aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące), pełnomocnictwa
oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.
12. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca może nastąpić na zasadach określonych ustawą z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców.
Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej www.aleksandrow-lodzki.pl, na BIP-ie tut.
Urzędu, a ponadto na nieruchomości wyznaczonej do sprzedaży oraz w prasie lokalnej i biuletynie informacyjnym 40 i cztery Urzędu
Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.
Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, pokój 112,
tel. 042/270 03 54.
Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.
Aleksandrów Łódzki, dnia 14 września 2022 roku.
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Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów oraz
odstąpienie od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.
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sport
Historie, które
przydarzyły się
pasjonatowi sportu
z małego miasteczka
Michał Kiński

Co słychać w MKS?

12 i 13 września odbyły się Jesienne Zawody
Lekkoatletyczne dla dzieci z klas 1-4. W tym roku
ze względu na modernizację boiska w Aleksandrowie, skorzystano z obiektu RKS Łódź. To była doskonała zabawa dla najmłodszych uczniów.
Jonatan Zalega i Oliwia Jabłońska wywalczyli
złote medale w sztafecie 100-200-300-400 podczas PZLA Mistrzostw Polski w sztafetach — Białystok 2022. Startowali pod okiem trenerów Kazimierza Tomczyka i Roberta Kowalskiego.
W dniach 16-26
sierpnia zawodnicy
wraz z kadrą trenerską przygotowywali
się nad morzem
do drugiej części
sezonu. Przebywali w Centralnym
Ośrodku Przygotowań Olimpijskich
w Cetniewie.

Siatkarski sezon tuż-tuż
Siatkarki „Libero VIP-Biesiadowo” Aleksandrów
Łódzki w pocie czoła przygotowują się do nadchodzących wielkimi krokami
rozgrywek II Ligi.
Drużyna uległa potężnej
przebudowie, bo oprócz nowych
zawodniczek będzie można także ujrzeć nowego Trenera aleksandrowianek. Z poprzedniego
składu zostały jedynie 4 zawodniczki a Klub uzupełniło 8 nowych siatkarek w tym dwie które już kilka sezonów temu grały
w składzie ekipy.
Przygotowania trwają do
sezonu trwają od sierpnia ale
pierwsze granie już za siatkarkami. W sobotę i niedzielę
3/4 września drużyna rozegrała Turniej w Pile z którego
wróciła z II miejscem zajętym
w zawodach natomiast w zeszłą środę nasz zespół pokonał
w wyjazdowym sparingu rywalki z grupy ligowej mianowicie drużynę ŁKS-Siatkówka
Żeńska 3:0.

Już teraz zapraszamy na
mecze ligowe do hali SMS-LO
w Aleksandrowie Łódzkim przy
Ul.Marii Skłodowskiej-Curie 5.
Wszelkie informacje na temat
terminów spotkań można śledzić na profilach Klubu oraz Kibiców na Facebooku.
Oto skład drużyny na sezon
2022/23:
Paweł Ruszkowski (Trener)
Przemysław Kruś (II Trener)

Patrycja Lipińska (Kapitan)
Klaudia Ruśkiewicz
Paulina Czubak
Justyna Sagan
Anna Nowak
Magdalena Woźniczka
Anna Osińska
Nikola Miązek
Patrycja Wróbel
Lidia Oleska
Magdalena Wojtkiewicz
Wiktoria Latosiewicz.

Copa Aleksandrów Łódzki 2022
Za nami 8. edycja turnieju dla amatorów Copa Aleksandrów Łódzki 2022
o Puchar Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego Jacka Lipińskiego. Kto wygrał?
Poniżej klasyfikacja. Poznaliśmy również Najlepszego Bramkarza i Najlepszego
Zawodnika zawodów.
1. miejsce - FC Zynderek Łódź
2. miejsce - Brygada RRR Aleksandrów
3. miejsce - K.S. Walkower Aleksandrów
4. miejsce - Czarny Koń 3 Aleksandrów
Najlepszy Zawodnik Turnieju - Łukasz Madajczyk FC Zynderek
Najlepszy Bramkarz Turnieju - Radosław Sobczak Brygada RRR Aleksandrów
Zawodnik Finału Turnieju - Radosław Błaszczyk Brygada RRR Aleksandrów
Najbardziej doświadczony zawodnik - Tomasz Radke DPD Łódź
5. miejsce - Turbokozak Łódź
6. miejsce - A.K.S. Joker Aleksandrów
7. miejsce - Dream Team Aleksandrów
8. miejsce - MNTNB Łódź
9. miejsce - DPD Łódź
10. miejsce - Hitachy Energy Łódź
Nagrody, puchary i medale wręczali: Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Jacek Lipiński oraz dyrektor MOSiR Arkadiusz Cichecki.
Podziękowania dla sponsorów:
Urząd Miejski w Aleksandrowie, Mosir im. Włodzimierza Smolarka, Unilink partner Aleksandrów Łódzki, Centrum Ubezpieczeń Agnieszka Sadowska,
Expanse Plus – Fotowoltaika, Stacja Circle K Aleksandrów Łódzki, STORMmedia, Tomadex S.C., KEEZA, Indian Burger Aleksandrów Łódzki. Patronat
medialny objęła Telewizja Aleksandrów Łódzki. (Kiniu)
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