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Wesołych Świąt!

Radosnych, spokojnych, dobrych
Świąt Bożego Narodzenia

oraz pozbawionego trosk, obfi tego 
Nowego 2023 Roku

życzy Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego 
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opinie

Gdyby tak dalej cytować kul-
towy utwór Elektrycznych Gitar 
należałoby dodać „nie ma już 
nic”… po starej drodze w okolicy 
budowy S14 łączącej Aleksan-
drów ze Zgierzem. Zgodnie z za-
powiedzią Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad dro-
ga została otwarta na początku 
listopada wraz z nowym wiaduk-
tem na drodze 71. Dotychcza-
sowy przejazd dołem zostanie 
zamknięty,  co pozwoli dokoń-
czyć prace na tym odcinku węzła 
Zgierz-Zachód. Dotychczasowe 
utrudnienia w obydwu kierun-
kach spowodowane wahadłem 
nareszcie się skończą. 

Dobre wieści nadchodzą rów-
nież z łódzkiego Zarządu Dróg 
i Transportu. Jeszcze w grudniu 
zakończyć się mają prace drogo-
we między Aleksandrowem a Ło-
dzią. Objazdy, korki, opóźnione 
autobusy to koszmar, z którym 
każdego dnia musieli mierzyć 
się nasi mieszkańcy w drodze do 
pracy czy na uczelnię. 

Trzecią dobrą wiadomością jest 
możliwy szybszy termin oddania 
drogi ekspresowej S14 co ucieszy 
zwłaszcza mieszkańców pokonu-
jących trasę między Rąbieniem 
a Aleksandrowem. Kierowcy ja-
dący zachodnią obwodnicą Ło-
dzi czyli S14 swoją komfortową 
jazdę zmuszeni są zakończyć na 
węźle Aleksandrów co generuje 
spore korki na ulicy Konstanty-
nowskiej. Dokończenie ekspre-

sówki i połączenie jej z autostradą 
A2 planowano na kwiecień 2023 
roku, biorąc pod uwagę dotych-
czasowe postępy i sprzyjające wa-
runki pogodowe zarząd GDDKiA 
nie wyklucza, że droga otworzona 
zostanie wcześniej.

To już naprawdę ostatnia pro-
sta, by sprawnie wjechać i wyje-
chać z Aleksandrowa. Kumulacja 
zakazów, objazdów dobiega koń-
ca. I całe szczęście. 

To już jest koniec…
Gwiazdkowy „prezent” od drogowców

Od połowy grudnia w piekarni „Stefańczyk” 
można podzielić się chlebem z najbardziej potrze-
bującymi.

Idea akcji jest prosta — kupujemy: chleb, angiel-
kę lub bułkę i otrzymujemy kupon, który wieszamy 
na tablicy przy kasie. Teraz wystarczy, że osoby, 
którym brakuje na chleb odepną kupon, podadzą 
sprzedawcy i wymienią na pieczywo. Łatwe i proste. 
Piekarnia „Stefańczyk” zachęca do pomocy. (kbs) 

Chcesz pomóc — kup chleb

Kesa, 8-letnia sucz-
ka ze schroniska Psia-
kowo nie spędzi już 
nadchodzących świąt 
w zimnym boksie. 
Niewielki piesek stał 
się pełnoprawnym 
urzędnikiem, zajmu-
jąc miejsce zmarłej 
kilka dni temu 20-let-
niej Julki. W myśl te-
stamentu starego psa, 
którego treść zamiesz-
czamy poniżej, bur-
mistrz postanowił dać 
dom kolejnemu czwo-
ronogowi. Od teraz na 
monitoringu będą więc 
dwa psiaki: trzyłapek 
Romeo i Kesa. 

Testament kochane-
go psa

Ludzie, nim odejdą, 
zapisują w testamencie 
swój dom i wszystko, 
co mają tym, którzy 
zostają. Gdybym mógł 
swoimi łapkami zrobić 
to samo, moja ostatnia 
wola wyglądałaby tak:
– mój szczęśliwy dom, 
– miseczkę i posłanie, 
– kolana, na których 
kładłem głowę, 
– ręce, które głaskały, 
– głos, który mnie wolał, 
– serce, które mnie ko-
chało 

zapisuję w ostatniej 
woli głodnemu, chude-

mu, smutnemu, prze-
rażonemu Psu w Po-
trzebie.

Kochany Człowie-
ku, Twoja miłość to 
wszystko, co miałem, 
więc po moim odejściu 

nie mów: „już nigdy nie 
pokocham innego psa”, 
lecz wypełnij mój testa-
ment i daj wszystko, co 
miałem komuś, kto tego 
bardzo potrzebuje.

Twój Pies

Testament Julki

Czy Jarosław Kaczyński będzie musiał 
sprzedać swój dom? 

Wraca odwieczny problem równych i 
równiejszych oraz pytanie — wcale nie 
retoryczne — czy w Polsce są respektowane 
wyroki sądu. Jak ostatnie dni pokazują — 
nie przez wszystkich. 

Jarosław Kaczyński zlekceważył wyrok 
sądowy, który nakazywał szefowi rządzą-
cej partii przeproszenie Radosława Si-
korskiego za nazwanie go „zdrajcą dyplo-
matycznym”. Kaczyński przegrał proces i 
ma zapłacić 700 tys. złotych kary, bo „nie 
przejął się” pierwszym wyrokiem. Teraz się 
„martwi”, że będzie musiał sprzedać dom… 
Czy jest w tym kraju jakaś siła, która może 
zmusić Kaczyńskiego do poddania się kolej-
nemu wyrokowi? Śmiem wątpić, z pewno-
ścią nie za tych rządów. To kolejny krok do 
podważenia zaufania — i tak już bardzo 
wątłego — do aparatu państwa polskiego 
i snucia refleksji o sprawiedliwości, która 
nie dla wszystkich jest jednakowa. Nikomu 
nie życzymy, by w wyniku swoich „nieroz-
sądnych” działań, był zmuszony wyprzeda-
wać majątek. Mamy jednak prawo żądać, 
by w cywilizowanym kraju, za jaki chcemy 
uchodzić, wyroki sądu były respektowane, 
a prawo przestrzegane — bez względu na 
to, o kogo chodzi. Nad Jarosławem ulito-
wał się nawet sam Radosław Sikorski. Były 
minister spraw zagranicznych jest „gotów 
wycofać żądanie przeprosin”, pod warun-
kiem, że Kaczyński wpłaci 50 tys. złotych 
na siły zbrojne Ukrainy. Jak Państwo my-
ślicie, czy armia ukraińska wzbogaci się o 
kilkadziesiąt tysięcy polskich złotych? 

Pamiętacie Państwo, jak wiele lat temu, 
jeden z naszych ówczesnych polityków 
obiecywał, że Polska będzie drugą Japo-
nią? Oczywiście te zapowiedzi nigdy się nie 
sprawdziły i nie sprawdzą, ale jest jedna 
rzecz, którą możemy zaszczepić u siebie 
już dziś. Japończycy, gdy ich modlitwa czy 
życzenie spełni się, zostawiają w świątyni 
pieniążek — z wdzięczności, że się spełniło, 
bo to oznacza, że było dobre. Co robią, gdy 
ich życzenie się nie spełni albo modlitwa 
nie zostanie wysłuchana? Też zostawiają w 
świątyni pieniążek! Tym razem z wdzięcz-
ności, że się… nie spełniło. Bo to oznacza, że 
nie było dobre. 

W te Święta i na Nowy Rok życzę Pań-
stwu otwartych umysłów, optymizmu i 
samych dobrych życzeń. (Roch) 



strona 340 i cztery, Nr 21 (662), 23 grudnia 2022 r. 

Czekają mieszkańcy, czekają urzędni-
cy. Dostawy węgla, których oczekujemy od 
chwili złożenia zamówienia przez gminę, 
zakończonego podpisaniem stosownych 
umów z polskimi kopalniami, nie przyjeż-
dżają. A nawet gdy węgiel pojawia się na 
składzie, jest go zwyczajnie zbyt mało, by 
mógł trafić do wszystkich uprawnionych do 
zakupu po preferencyjnej cenie. 

Niestety, nikt w Aleksandrowie Łódzkim ani 
w żadnej innej gminie w Polsce nie ma wpływu na 
to, kiedy przyjedzie transport oczekiwanego paliwa. 
Po dopełnieniu wszelkich obowiązków pozwalają-
cych gminie wyręczyć rząd w sprawie zaopatrzenia 
mieszkańców polskich miast w węgiel, jesteśmy 
zdani na wydobycie w narzuconych gminie pań-
stwowych kopalniach i na transport kolejowy, na 
którego funkcjonowanie również nie ma wpływu 
żadna polska gmina. Ekogroszek — paliwo wybiera-
ne przez aleksandrowian najczęściej, miał dojechać 
w ubiegłym tygodniu. Tak się nie stało. 

— Mieliśmy taką obietnicę, że coś się zadzieje w te-
macie ekogroszku — mówi Dominika Szutenbach, 

naczelnik wydziału Ochrony Środowiska. — Nieste-
ty, węgiel znów nie dojechał. Są już kolejne obietnice, 
wskazujące kolejne terminy dostawy ponad 200 ton.

A to i tak dużo mniej niż wynikałoby z zawar-
tej umowy. Jaki jest powód problemów zdostęp-
nością tego rodzaju paliwa? Jak się dowiedzieli-
śmy, z jednej strony to brak odpowiednich mocy 
przerobowych kopalń. Drugi powód związany 
jest z transportem. By dotrzeć do Aleksandrowa 
(ciężarówkami), węgiel musi najpierw dojechać 
koleją do Pabianic. I tu pojawił się problem, bo 
z informacji jakie uzyskała szefowa wydziału 
Ochrony Środowiska wynika, że zaśnieżone tory 
i wagony kolejowe przyczyniły się do braku moż-
liwości realizacji zlecenia. Zima zaskoczyła — 
tym razem kolejarzy. 

Jedynym, choć niewielkim, pocieszeniem 
może być fakt, że inne rodzaje węgla do Aleksan-
drowa Ł. przyjeżdżają. To cieszy, choć zdecydo-
wana większość tych, którzy złożyli wnioski na 
zakup węgla po preferencyjnej cenie, czeka — na 
wciąż niedostępny — ekogroszek. Dostawy in-
nych rodzajów paliwa są realizowane na bieżąco, 

a ci którzy chcieli zaopatrzyć się w np. tak zwaną 
„kostkę”, nie powinni mieć powodów do narzeka-
nia. Takich osób, w skali całego zapotrzebowania 
na węgiel, jest jednak niewiele. Jak kwestia do-
staw węgla będzie wyglądać w okresie między-
świątecznym? Dziś nikt nie jest w stanie udzielić 
odpowiedzi na to pytanie. (jc) 

Gdy oddawaliśmy gazetę do druku, otrzyma-
liśmy informację, że do Aleksandrowa Ł. dotarł 
transport ponad 320 ton ekogroszku. 

oszczędności

Oszczędności wymusiły 
podwyżki cen prądu i pań-
stwowe ustawy, które zo-
bowiązują administrację 
do szukania oszczędności. 
Pierwszym korkiem będzie 
optymalizacja rachunków 
za prąd. 

— Poprosimy doradcę energetycz-
nego, żeby sprawdził wszystkie umo-
wy, które mamy zawarte na dostawę 
energii, a przypominam, że gmina, jed-
nostki organizacyjne, urząd — ma ich 
bardzo wiele. Chodzi o to, by nie były 
przewymiarowane — mówi Leszek Fi-
lipiak zastępca burmistrza Aleksandro-
wa Łódzkiego. 

Nie bez znaczenia dla oszczędności 
pozostaje wymiana żarówek na ledo-
we wszędzie tam, gdzie jeszcze tego 
nie zrobiono.

— Poprosiliśmy wszystkie jednost-
ki, żeby dokonały przeglądu lamp, 
żebyśmy wiedzieli, ile mamy źródeł 
światła i ile żarówek musimy zakupić 
— mówi wiceburmistrz. 

Dwa miesiące temu na ulicach 
w nocy zrobiło się ciemno. Latarnie 
gasną o 12 w nocy i zapalają o 4.30 
rano. To też oszczędności, podobnie 
jak wymiana żarówek sodowych na 
ledowe, która wkrótce nastąpi. Zaku-
piliśmy już ponad 50 żarówek do lamp 
świecących przy gminnych ulicach. 

W związku z oszczędnościami bę-
dzie też wymiana lamp w parku, ale 
taka inwestycja wymaga dokumen-
tacji projektowej, która wkrótce po-
wstanie. 

Do oszczędności szykują się zresz-
tą wszyscy. O tym , że jest to bardzo 
ważne i jak to zrobić dyskutowano na 
spotkaniu przedstawicieli urzędu i in-
stytucji oraz organizacji podległych 
samorządowi.

— Od kilku lat każde oszczędności 
przeznaczamy na wymianę oświetle-
nia jarzeniowego na ledowe — mówi 
Małgorzata Patoleta dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Rąbieniu. — Poza tym 
wszyscy nauczyciele wiedzą, że koń-
cząc lekcje muszą wyłączyć światło, 
na korytarzach żarówek jest mniej 
i nie świecą się podczas lekcji. 

— Wymieniliśmy już wszystkie ża-
rówki tam, gdzie możemy. Ogranicza-
my zużycie ciepła i oświetlenia. W po-
kojach mamy chłodniej, a na basenie 
mamy ograniczenie funkcjonowania 
sauny do konkretnych dni tygodnia 
i godzin — wylicza Arutr Ilski z Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

— Na razie się zastanawiamy. Na 
pewno wymienimy stare żarówki 
na ledowe, ograniczymy oświetlenie 
podczas obrad, ale jest zima i cen-
tralne ogrzewanie musi działać — 
mówi Marek Stefaniak komendant 
gminny Związku OSP. — W Prawęci-
cach dogrzewamy dodatkowo pie-
cem akumulacyjnym, czyli te koszty 
ciężko będzie obniżyć, ale będziemy 
się starać. 

— Szkoły i tak już oszczędzały od 
września. Ogrzewania włączyliśmy 
na przykład dopiero w listopadzie i to 
są już ogromne oszczędności. Teraz 
doszło gaszenie świateł, wymiana 
żarówek. Musimy włączyć w to jesz-
cze kluby sportowe, by oszczędzały 

razem z nami, bo inaczej zamkniemy 
sale sportowe — mówi Hanna Beda, 
naczelnik wydziału edukacji i sportu. 
— Na razie wszystko działa, są trenin-
gi, w salach nie jest zimniej ani ciem-
niej. I tak ma być, bo nie zakładamy 
żadnych drastycznych oszczędności. 

Niewielkie ograniczenia w tempe-
raturze sal i wymiana żarówek to dla 
szkół oszczędności rzędu 1 mln zło-
tych. A te są konieczne z jeszcze jed-
nego powodu: cena prądu wzrośnie 
od przyszłego roku o 54 procent. 

— Już z tego faktu wynika koniecz-
ność oszczędzania energii. Gmina 
kupuje w tym roku prąd za ponad 2 
mln 200 tys. zł. Jeżeli koszty zakupu 
nam wzrosną o 54 procent, to będzie 
bardzo trudne dla naszego budżetu — 
mówi Leszek Filipiak. 

W urzędzie oszczędności też już wi-
dać: ciemne korytarze, przykręcone 
ogrzewanie, powtarzanie jak mantra 
— gasimy światło wychodząc z pokoju. 
Nie utoniemy jednak w ciemnościach: 
nadal świecić się będą lampy na przej-
ściach dla pieszych, w szkołach będzie 
ciepło, w parku jasno, popołudniami 
czynne będą hale i boiska sportowe. 
Zrobione w grudniu oszczędności pod-
liczymy w marcu przyszłego roku.

Nadchodzący kryzys energetyczny 
zmusza wszystkich do oszczędzania. 
Jednak samorządy będą to robić po-
zbawiając komfortu swoich miesz-
kańców. Tej zimy będzie chłodniej 
i ciemniej. A o ile chłodniej i jak ciem-
no — zależeć będzie od zasobności da-
nego samorządu. Bo żeby oszczędzać, 
trzeba najpierw wydać. (kbs) 

Gdzie jest węgiel? 

Więcej lamp ledowych, gaszenie światła, gdy nie jest potrzebne czy częściowe zaciemnianie ulic — tak samorząd 
będzie oszczędzał na energii elektrycznej. Razem z nim — szkoły, ośrodki zdrowia, strażacy i spółki podległe 
miastu. W związku z wysokim wzrostem cen energii, gminy w całej Polsce szukają oszczędności, a według 
rządowych zaleceń samorząd musi wykazać, że zużywa o 10 procent prądu mniej niż dotychczas. Od 1 grudnia.

Chłodniej i ciemniej
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aktualności

Nie ustają działania ludzi i instytu-
cji na rzecz zbierania funduszy na reha-
bilitację małego Igorka. Pisaliśmy już 
o akcji i koncercie w szkole sportowej, 
gdzie zebrano 10 tysięcy złotych. Alek-
sandrowskie Forum Społeczne urucho-
miło, oprócz innych inicjatyw, także ak-
cję pieczenia świątecznych pierniczków, 
które kupują aleksandrowianie podczas 
różnych akcji. W ostatni weekend sprze-
dawano ciasteczka przy centrum handlo-
wym na ul. Konstantynowskiej. Do pu-
szek trafiło 1442,12 zł. 

Bardzo intensywnie do akcji włączyli 
się sportowcy i młodzież. Sokół przekazał 
puszkę, w której było 936 zł, a młodzież 
z SMS LO puszkę, do której zebrano 671 
zł. Podczas zawodów karate, zorganizo-
wanych przez TS „Sokół”, przy wspar-
ciu AFS i Urzędu Miejskiego, w sobotę 

17 stycznia w Szkole Podstawowej nr 1, 
również zbierano pieniądze dla Igorka. 
Podczas przeprowadzonych aukcji i kier-
maszu ciast zebrano niebagatelną kwotę 
8 121,20 zł. W samym turnieju uczestni-
czyło ponad 150 uczestników. 

Po raz czwarty nasz kolega redakcyjny 
Michał Kiński zorganizował Mecz z Mi-
kołajem i Bal z Mikołajem. Akcja znów 
pobiła dotychczasowy rekord i przynio-
sła 2 610 zł. Organizatorzy zdecydowali, 
by przeznaczyć część środków na prezen-
ty dla Igorka, a około 2 000 zł wpłacą na 
jego rehabilitację. 

Do końca roku trwają również aukcje 
na rzecz Igorka, w chwili pisania artykułu 
wylicytowano artykuły za prawie 11 000 
zł. W sumie to już prawie 33 000 zł. Bra-
wo aleksandrowianie! (S.S.) 

Akcja dla Igorka trwa

Maluchy i mamy czują 
się dobrze. To cud — mówią 
szczęśliwi rodzice, którzy 
z wiadomych przyczyn pozo-
staną anonimowi.

Aleksandrowski samorząd 
chce rocznie wspomóc 20 par 
starających się o dziecko. Każ-
dego roku przeznacza na ten 
cel z własnego budżetu 100 ty-
sięcy złotych. Program działa 
od czerwca 2020 roku. Łącz-
nie na leczenie in vitro z do-
finansowaniem gminy zde-
cydowało się ponad 30 par, 
z których 11 zaszło w ciążę. 

— Każdego roku z prośbą 
o dofinansowanie zgłasza się 
kilkanaście par. Z nowym 

rokiem czekamy na kolej-
ne rodziny borykające się 
z problemem niepłodności. 
By skorzystać z programu, 
wystarczy zgłosić się do re-

alizatora projektu, czyli kli-
niki, z którą gmina podpisała 
umowę — mówi Katarzyna 
Żabińska pełnomocnik ds. 
in vitro w aleksandrowskim 
urzędzie.

— Warunkiem udzielenia 
przez aleksandrowski samo-
rząd dofinansowania jest za-
mieszkanie na terenie gminy 
od minimum 3 lat. Do tej pory 
chętne rodziny mogły zgłaszać 
się do dwóch klinik, z którymi 
gmina miała podpisaną umo-

wę — Salve Medica w Łodzi 
i Gameta w Rzgowie. Jak bę-
dzie po nowym roku, okaże się 
po rozstrzygnięciu przetargu. 

— Nadal będziemy chcieli, 
by aleksandrowianie mieli 
wybór. Dofinansowanie po-
zostało to samo — do 5 tysię-
cy złotych na parę. I tylko od 
par zależy teraz, w której kli-
nice zechcą się leczyć. My na-
dal będziemy TAK za IN VI-
TRO. Możemy jedynie liczyć, 
że nie tylko aleksandrowianie 
będą mieli taką możliwość, 
ale i wszyscy obywatele tego 
kraju, dlatego tak aktywnie 
włączamy się w zbieranie 
podpisów — mówi Iwona Dą-
bek, sekretarz miasta.

18 listopada rozpoczęła się 
zbiórka podpisów pod oby-
watelskim projektem ustawy 

o finansowaniu in vitro z bu-
dżetu państwa, które według 
autorów inicjatywy koszto-
wałoby, co najmniej 500 mln 
zł rocznie. By projekt trafił 
do Sejmu, musi się pod nim 
podpisać 100 tys. obywateli. 
Do akcji przyłączyło się rów-
nież aleksandrowskie koło 
Platformy Obywatelskiej. 
W zaledwie kilka dni udało 
się zebrać kilkaset podpisów, 
a i krajowa suma bez proble-
mu przekroczyła wymaganą 
granicę.

— Podpisy zbieraliśmy 
w okolicach ryneczku, su-
permarketów czy w Rąbie-
niu. Nikogo nie trzeba było 
namawiać i przekonywać, że 
dzieci z probówki — jak pisa-
no w podręczniku szkolnym 
do HiT-u — to nie „produk-

cja i hodowla ludzi”. My, jako 
aleksandrowski samorząd 
możemy być tylko dumni, 
że w swoich działaniach wy-
przedzamy państwo — mówi 
Mariusz Grabowski, prze-
wodniczący koła Platformy 
Obywatelskiej w Aleksandro-
wie Łódzkim.

Dzięki wprowadzonemu 
w czasach rządów koalicji 
PO-PSL programowi lecze-
nia niepłodności metodą in 
vitro urodziło się ponad 22 
tys. dzieci. Teraz pary muszą 
koszty leczenia pokrywać 
z własnej kieszeni, no chyba, 
że są mieszkańcami Aleksan-
drowa Łódzkiego. Wtedy po-
maga gmina. 

Można wyobrazić sobie 
radość rodziców, którym się 
udało. Bezcenne… (ak) 

Już ponad rok ma maluch, który przyszedł na świat 
dzięki samorządowemu programowi In Vitro. 
Wiemy, że nowych obywateli Aleksandrowa jest 
więcej, bo po szczęśliwym porodzie jest siedem 
mam. Kolejne czekają na swój cud narodzin. 
Łącznie na leczenie taką metodą z dofinansowaniem 
gminy zdecydowało się ponad 30 par. 

Aleksandrowski program in vitro z sukcesem. 

Czekają na cud narodzin
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świąteczne akcje

Paczka dla seniora
To już 6. edycja akcji prowadzonej 

przez Aleksandrowskie Forum Spo-
łeczne. 

— Pomoc potrzebna jest wielu oso-
bom dorosłym i dzieciom — przyznaje 
Iwona Dąbek, sekretarz Aleksandrowa 
Łódzkiego i prezes AFS. — Ale paczka 
dla seniora ma wymiar bardzo emo-
cjonalny. Kierowana jest do osób, któ-
re są osamotnione, którym doskwiera 
starość, niepełnosprawność, brak bli-
skiej osoby. 

Wraz z paczką do seniorów tra-
fia uśmiech i świąteczna atmosfera. 
To wielka radość dla organizato-
rów i darczyńców — bo bez wsparcia 
mieszkańców żadna akcja nie zakoń-
czyłaby się sukcesem. Sukces, w tym 
przypadku, to łzy wzruszenia, drże-
nie rąk i uśmiech obdarowywanych. 
W tym roku Mikołaje przygotowali 

kilkadziesiąt paczek, w których zna-
lazły się m.in. środki chemiczne, do 
pielęgnacji ciała, słodycze czy ciepły 
koc w „świąteczne” wzory. 

Listy, pierniczki i spotkanie po 
latach

Nieodłącznym elementem świąt 
Bożego Narodzenia są Listy do Miko-
łaja. To akcja organizowana od lat przez 
aleksandrowski urząd wraz Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej. W tym roku 
do zrealizowania były listy od 127 dzie-
ci, w tym kilkoro z Ukrainy. Chętnych 
do pomocy nie brakowało, więc — na 
tydzień przed świętami — wszystkie 
dzieci spotkały się z Mikołajem w ki-
nie „Spójnia”. Nie brakowało świetnej 
zabawy i wielu uśmiechów, bo Mikołaj, 
dzięki pomocy darczyńców, spełnił 
wszystkie zapisane w listach życzenia. 

Po pandemicznej przewie powró-
ciła aleksandrowska Wigilia najuboż-
szych. Spotkanie odbyło się w gronie 
niemal 500 osób, które bardzo po-
trzebowały takiego wspólnego świę-
towania ze znajomymi, których nie 
spotykali w czasie izolacji. W kolacji 
wigilijnej, na zaproszenie władz Alek-
sandrowa, udział wzięło również wie-
le stowarzyszeń pomocowych działa-
jących w gminie.

200 paczek dla mieszkańców DPS 
w Rąbieniu przygotowanych przed 
przedsiębiorców i mieszkańców Alek-
sandrowa Łódzkiego rozdał przed 
Świętami św. Mikołaj. Była to odpo-
wiedź na listy podopiecznych DPS. (jc) 

Pomagamy (nie tylko) w święta!
W święta nikt nie powinien 
być sam. Nikomu nie powinno 
zabraknąć też powodów do 
uśmiechu. W Aleksandrowie 
jest wielu ludzi dbających, by 
tak się nie stało, pamiętających 
o tych, którzy potrzebują 
wsparcia. Efektem ich działań 
są akcje prowadzone przez cały 
rok, ale również te związane 
w stu procentach ze świętami 
Bożego Narodzenia. 

Najmłodszy publikują-
cy — student I roku — pracę 
naukową napisał wspólnie 
z doktor Anną Masek i to po 
angielsku. 

— Green Copolymers Ba-
sed on Poly (Lactic Acid) to 
tytuł pracy, a jest to polimer 
kwasu mlekowego, biodegra-
dowalny, pochodzenia natu-
ralnego uważany za nadzieję 
przemysłu — mówi Konrad. 

Opakowania z tego polime-
ru mają szybciej się rozkładać 
i nie zalegać na wysypiskach. 
Student zafascynowany jest 
chemią i badaniami, które 
potem szczegółowo opisu-
je w publikacjach. Ma już na 
swoim koncie dwie prace, a to 
dopiero początek.

Biokompozyty oparte 
o epoksydowany kauczuk na-
turalny modyfikowany natu-
ralnymi związkami — to dru-
ga praca naukowa Konrada.

Na koncie młodego alek-
sandrowianina, obecnie stu-
denta drugiego roku chemii 

na Politechnice Łódzkiej, są 
stypendia dla najlepszego 
studenta, dyplomy uznania 
i nagrody odbierane nie tylko 
z rąk naukowców i nauczy-
cieli akademickich — Konrad 
Stefaniak otrzymał też na-
grodę od aleksandrowskiego 
samorządu, bo z takich stu-
dentów jesteśmy dumni. 

I aż trudno uwierzyć, że 
Konrad miał być sportow-
cem. Ukończył sportową 
„Trójkę”, ale od początku nie 
bardzo mu szło ze sportem. 
Lepiej wypadał na konkur-
sach matematycznych, che-
micznych, historycznych. 
Szuflady w jego pokoju ledwo 
się zamykają, tyle w nich dy-
plomów odbieranych z róż-
nych okazji. 

Logiczne myślenie i za-
miłowanie do nauk ścisłych 
zaowocowało „studentem 
marzeń” każdej uczelni. 
Nie tylko chłonie wiedzę 
i osiąga coraz lepsze wyni-
ki w nauce, ale też pracuje 

naukowo i chce zmieniać 
świat. 

— Mój zespół naukowy ma 
już kilka patentów związa-
nych z przemysłem, bo cały 
czas pracujemy nad właści-
wościami polimerów. Takim 
naszym marzeniem jest opa-
kowanie, które będzie wska-
zywało czas ważności pro-
duktu. Wraz z upływem czasu 
te związki będą zmieniały po 
prostu kolor — opowiada. — 
Ale to jeszcze długa droga.

Konrad chciałby zostać na 
uczelni i nadal pracować na-
ukowo. Nie pogardzi też prze-
mysłem chemicznym, w któ-
rym mógłby wdrażać swoje 
wynalazki. Na razie uczy się 
pilnie, pracuje naukowo 
i wycisza podczas spotkań 
z przyjaciółmi z Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży. 
Wiara to jego druga miłość, 
zaraz po polimerach. Bo jak 
inaczej mógłby marzyć, że 
zostanie laureatem Nagrody 
Nobla. (kbs) 

O studencie, który chce zmienić świat

Miał zostać sportowcem, ale będzie naukowcem. 
Konrad Stefaniak z Aleksandrowa Łódzkiego 
to najmłodszy autor publikacji naukowych, 
stypendysta ministra edukacji, rektora Politechniki 
Łódzkiej i od niedawna — jeden z niewielu 
studentów, którzy za swoją działalność naukową 
otrzymali nagrodę burmistrza Aleksandrowa 
Łódzkiego. Student drugiego roku wydziału 
chemicznego wie wszystko o polimerach, a jego 
doświadczenia mają zmienić świat na bardziej eko. 
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(przed)świąteczne spotkania

Wigilia miejska i inne przedświąteczne spotkania…

Na początku grudnia w księgarni Erato odbyły się warszta-
ty wykonywania stroików świątecznych. Uczestnicy mieli oka-
zję stworzyć swoje własne kompozycje pod okiem wieloletniego 
nauczyciela f lorystyki — Jerzego Skowerendy-Miniszewskiego. 
Warsztaty zorganizował Wydział Promocji we współpracy z księ-
garnią Erato. (S.S.) 

Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 4, w imieniu całej 
społeczności szkolnej i radnych Młodzieżowej Rady Miej-
skiej przekazała tuż przed Świętami kwotę 1200 zł  z prze-
znaczeniem dla małego Igorka. Taką kwotę udało się zebrać 
podczas tradycyjnego przedświątecznego kiermaszu, orga-
nizowanego co roku w tej szkole.
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(przed)świąteczne spotkania

Wigilia miejska i inne przedświąteczne spotkania…
Sobotnie popołudnie 10 grudnia na-

leżało do kijkowych Mikołajek i Mikoła-
jów. Spotkanie rozpoczęło się rozgrzewką 
i warsztatami z Nordic Walking. 

Po fachowym instruktażu Patrycji 
z Łódzkiej Szkoły Nordic Walking, gru-
pa wyruszyła na ponad 7-kilometrowy 
marsz, w kierunku Rezerwatu Torfowisko 
Rąbień. Po marszu na uczestników czekał 
słodki poczęstunek i ognisko, przy którym 
można było się ogrzać i upiec kiełbaskę.

Podczas spotkania zbierano pieniądze 
do puszki, na leczenie Igorka. W marszu 
brał udział tata Igorka oraz brat z kolega-
mi ze Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 
w Aleksandrowie Łódzkim. Dołączyła do 
spotkania również mama z chłopcem. Sło-
wa wsparcia dla rodziny płynęły od uczest-
ników marszu, który trzymają kciuki bar-
dzo mocno i wspierają całym sercem. 

Marsz odbył się dzięki środkom z Aleksan-
drowskiego Budżetu Obywatelskiego. (S.S.) 

Aż cztery powody do świętowania mieli druhowie z gminy Aleksan-
drów Łódzki. W piątkowy wieczór, 16 grudnia, spotkali się na strażackiej 
wigilii w Jastrzębiu Górnym. Nim przełamano się opłatkiem, uroczyście 
przekazano, a następie poświęcono nowy samochód, któremu nadano 
imię „Jastrząb”. Ratowniczo-gaśnicze auto strażackie kilka tygodni temu 
trafiło do tamtejszej jednostki OSP. 
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20-lecie * zdrowie

PRIORYTET 5: 
SŁUŻBA ZDROWIA

Choć dziś narzekamy na służbę zdrowia, to jej 

stan w 2002 roku był wręcz katastrofalny. Wówczas 

na terenie Aleksandrowa Łódzkiego działały jednie 

cztery placówki medyczne, w których przyjmowali 

głównie lekarze pediatrzy i interniści. Specjaliści 

dostępni byli jedynie w podstawowych zakresach. 

Nie działała nocna i świąteczna pomoc medyczna. 

Nie było żadnych programów profilaktycznych. 

Przestarzały sprzęt nie pozwalał szczegółowo dia-

gnozować pacjentów. O aparacie do USG można 

było pomarzyć, a stan techniczny placówki przy 

Skłodowskiej-Curie był wręcz tragiczny. 

Nieustająca współpraca, która rozpoczęła się 20 

lat temu odmieniła losy aleksandrowskiego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej. 

Dziś mamy zmodernizowaną przychodnię przy 

Skłodowskiej-Curie. Przy Piotrkowskiej — nowo-

czesne centrum rehabilitacji. Przy Pabianickiej 

— nową filię. Na ternach wiejskich — w Bełdowie, 

również wybudowano nową przychodnię. Obecnie 

wszystkie pomieszczenia Samodzielnego Publicz-

nego Zakładu Opieki Zdrowotnej wyglądają ni-

czym prywatna klinika. Wszystkie wyposażone są 

w najnowocześniejszy sprzęt medyczny pozwalają-

cy na precyzyjną diagnozę pacjenta, a także sprzęt 

komputerowy do szybkiego obiegu dokumentów. 

Wszystkie oddziały uzyskały certyfikat jakości ISO. 

Poczynione inwestycje budowlane z wyposażeniem 

to koszty rzędu kilkudziesięciu milionów złotych. 

Do tego systematycznie wprowadzano różnego 

rodzaju programy profilaktyczne i udogodnienia 

jak: świadczenia w ramach nocnej i świątecznej 

opieki zdrowotnej. Seniorów objęto specjalnym 

programem kardiologicznym, młodzież już od wie-

lu lat bierze udział w bezpłatnych szczepieniach 

przeciwko wirusowi HPV wywołującemu raka szyj-

ki macicy. Każdego roku aleksandrowski samorząd 

na te działania przeznacza ze swojego budżetu po-

nad 200 tys. złotych. 

Opieka medyczna aleksandrowian to nie sam SP 

ZOZ — to wieloletnia współpraca chociażby ze Szpi-

talem Wojewódzkim w Zgierzu, z publicznymi i nie-

publicznymi klinikami, z gabinetami lekarskimi czy 

fundacją „Amazonki”. Wspólnych akcji wymieniać 

można naprawę wiele. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-

wotnej w Aleksandrowie Łódzkim ma pod swoją 

opieką 25 tys. osób, których obsługuje 200-osobo-

wa załoga lekarzy, pielęgniarek, techników, reha-

bilitantów i pracowników administracji. Pacjenci 

mogą korzystać z ponad 50 poradni i specjalistycz-

nych gabinetów.

Mówiąc jeszcze o wspieraniu służby zdrowia oraz 

o działających na naszym terenie programach, na-

leży wspomnieć o programie pozaustrojowego za-

płodnienia, jakim jest in vitro. Ruszył on w 2020 

roku, do tej pory skorzystało z niego ponad 30 par 

i urodziło się siedmioro zdrowych małych aleksan-

drowian. (ak)
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ogłoszenia 

Joanna Bator, Ucieczka niedźwiedzicy

Opowiadanie „Ucieczka niedźwiedzicy” było pierwsze. Napisane 
na zamówienie dla pewnego wydawnictwa, niepostrzeżenie wy-
puściło kłącza, które rozrosły się w kolejne historie. Tak powstała 
nowa książka Joanny Bator. 
Jak  mówi autorka, jest to opowieść o poszukiwaniu wolności, 
uwalnianiu się z ograniczeń wewnętrznych i zewnętrznych, o em-
patii, trosce, przemijaniu.
O tym, że każdy koniec może być początkiem, a życie da się wy-
pełniać wciąż na nowo, tym co ważne, piękne i ciekawe. O prze-
rażającej dziwności tego co znane, o odmieńcach, wykluczonych, 
niewidzialnych. 
Warto poznać tych niezwykłych bohaterów i ich magiczne, ziem-
sko-nieziemskie doświadczenia.

Anna Goc, Głusza

Wydawnictwo „Dowody na istnienie” obdarowało nas mądrą 
i ważną książką. Dzięki bohaterom „Głuszy” wejdziemy choć na 
chwilę, choć odrobinę w świat ciszy. Dowiemy się, jak bardzo 
wykluczani są głusi i niedosłyszący. Zobaczymy nieprzystosowany 
system edukacji. Przekonamy się, że ciężko znaleźć lekarza, który 
wykazałby empatię i zwykłe ludzkie zrozumienie. Zdziwimy się, 
jak słabo dostępne są urzędy, przychodnie czy szpitale. Poczuje-
my ciężar relacji rodzinnych. 
Anna Goc mówi nam, że nie ma większej samotności niż życie 
w tłumie ludzi, z którymi nie można się porozumieć.
„Wychowawca z internatu dla głuchych dzieci bił je i znęcał się 
nad nimi psychicznie. Głucha kobieta miga, że wychowankowie 
nie mogli o tym nikomu powiedzieć, bo większość z nich nie po-
trafi ła mówić, a ich matki nie nauczyły się języka migowego. 

Głucha kobieta w ciąży trafi ła do szpital, ale nikt nie wezwał tłumacza. Jej syn, uczeń podstawówki, 
który umiał migać, musiał przekazać matce, że noworodka nie udało się uratować. 
W czasie pandemii głucha matka zobaczyła, że nauczycielka ze szkoły dla głuchych mówi do jej syna 
podczas lekcji online. „Dlaczego ona to robi? – zastanawiała się. – Przecież on nic nie słyszy”.
Polecamy ten obalający mity, wielowymiarowy, rzeczowy i poruszający reportaż. 
  

Monika Witkowska, BROAD PEAK. Darowane życie

Broad Peak (8051 m) to dopiero dwunasta góra świata, ale potrafi  
przysporzyć wiele problemów nawet najwybitniejszym wspina-
czom. Trudność stanowią zmienne i nieprzewidywalne warunki 
pogodowe panujące w paśmie Karakorum. 
Latem 2021 roku zdobywanie Broad Peak było dla Moniki Wit-
kowskiej szczególnie pechowe i dramatyczne. Cudem udało jej się 
wyhamować upadek i 300-metrowy zjazd na wysokości 7500 m. 
Książka nie jest jedynie opowieścią o wyprawie zdobywczyni 
Korony Ziemi. Autorka pokazuje: 
- jak od podszewki wygląda wyprawowa codzienność i jakie emo-
cje towarzyszą wspinaczom, 
- jak zachowuje się na wysokości ludzki organizm, 
- kto próbował swoich sił na Broad Peak i K2 w roku 2021 i jakie 
ciekawe historie wiązały się z tymi osobami, 

- co zdarzyło się podczas ataku szczytowego i dlaczego zginął Mister Kim, 
- jak wspominają swoje wyprawy na Broad Peak Krystyna Palmowska i Krzysztof Wielicki , 
- jakie dramaty przeżyła na tej górze Wanda Rutkiewicz.

Jens Andersen, HiSTORIA LEGO. Opowieść o rodzinie, 
która stworzyła najsłynniejszą zabawkę na świecie 

Te klocki zna każdy, mały i duży. Z pewnością niejedno dziecko 
dostanie je w tym roku w prezencie od świętego Mikołaja.
Lego wymyślił duński stolarz Ole Kirk Christiansen. Zaczęło się 
od tego, że wystrugał dla swoich dzieci drewnianą kaczkę. Zabaw-
ka spodobała się również innym dzieciakom, więc zaczął produ-
kować kolejne, które z czasem przybrały kształt klocków. 
„Historia LEGO” to niezwykła opowieść o trzech pokoleniach, 
które od dziewięćdziesięciu lat tworzą jedną z najbardziej rozpo-
znawalnych marek na świecie. Książka Jensa Andersena, wybit-
nego duńskiego biografa i dziennikarza, to nie tylko inspirująca 
historia rozwoju globalnej fi rmy, ale przede wszystkim fascynu-
jąca opowieść o wyjątkowej rodzinie, która prawie od stulecia 
walczy o prawo do nieskrępowanej zabawy. Bogato ilustrowana 

nigdy wcześniej niepublikowanymi zdjęciami, jest wspaniałą propozycją dla wszystkich, którzy 
chcieliby poznać kulisy powstania znanej na całym świecie zabawki. 

Książki dostępne w Bibliotece Publicznej im. Jana Machulskiego 
przy placu Kościuszki 12

REPERTUAR

23 grudnia PIĄTEK
18:30 Avatar 2: istota wody (190’) – USA (NAPISY) 
24 grudnia SOBOTA KINO NIECZYNNE
25 grudnia NIEDZIELA (BOŻE NARODZENIE)
14:15 Dziwny świat (105’) - USA
16:15 Avatar 2: istota wody (190’) – USA (DUBBING)
19:40 Avatar 2: istota wody (190’) – USA (NAPISY) 
26 grudnia PONIEDZIAŁEK (BOŻE NARODZENIE)
11:00 Dziwny świat (105’) - USA
13:00 Avatar 2: istota wody (190’) – USA (DUBBING)
16:20 Avatar 2: istota wody (190’) – USA (DUBBING)
19:40 Avatar 2: istota wody (190’) – USA (NAPISY)
27 grudnia WTOREK
12:00 Dziwny świat (105’) - USA
14:00 Avatar 2: istota wody (193’) – USA (DUBBING)
17:30 Avatar 2: istota wody (193’) – USA (DUBBING) 
28 grudnia ŚRODA
12:00 Dziwny świat (105’) - USA
14:00 Avatar 2: istota wody (193’) – USA (DUBBING)
17:30 Avatar 2: istota wody (193’) – USA (DUBBING) 
29 grudnia CZWARTEK
12:00 Dziwny świat (105’) - USA
14:00 Avatar 2: istota wody (193’) – USA (DUBBING)
17:30 Avatar 2: istota wody (193’) – USA (DUBBING) 
30 grudnia PIĄTEK
18:30 Avatar 2: istota wody (190’) – USA (NAPISY) 
31 grudnia SOBOTA (SYLWESTER)
13:00 Dziwny świat (105’) - USA
15:00 Avatar 2: istota wody (190’) – USA (DUBBING) 
1 stycznia NIEDZIELA (NOWY ROK)
14:30 Dziwny świat (105’) - USA
16:15 Avatar 2: istota wody (190’) – USA (DUBBING)
19:40 Avatar 2: istota wody (190’) – USA (NAPISY) 
6 stycznia PIĄTEK
11:00 Mama Mu wraca do domu (63’) - Szwecja
13:30 Kot w butach: ostatnie życzenie (100’) – USA
15:15 Kot w butach: ostatnie życzenie (100’) - USA
17:00 Kot w butach: ostatnie życzenie (100’) - USA
18:45 Avatar 2: istota wody (190’) – USA (NAPISY)
7 stycznia SOBOTA
12:00 Przytul mnie: Poszukiwacze miodu (70’) - Polska
13:30 Kot w butach: ostatnie życzenie (100’) – USA
15:15 Kot w butach: ostatnie życzenie (100’) - USA
17:00 Kot w butach: ostatnie życzenie (100’) - USA
18:45 Avatar 2: istota wody (190’) – USA (DUBBING) 
8 stycznia NIEDZIELA
11:00 Mama Mu wraca do domu (63’) - Szwecja
13:30 Kot w butach: ostatnie życzenie (100’) – USA
15:15 Kot w butach: ostatnie życzenie (100’) - USA
17:00 Kot w butach: ostatnie życzenie (100’) - USA
18:45 Avatar 2: istota wody (190’) – USA (DUBBING)
13 stycznia PIĄTEK 
18:30 Wystrzałowe wesele (105’) – USA
MARATON HORRORÓW 2 FILMY (CENA 34 ZŁ)
20:15 Terrifi er 2. Masakra W Święta (138') – USA
22:45 Narodziny zła (96') – Wielka Brytania

Uwaga! Mieszkańcy ulicy 
11 Listopada oraz ulicy Kiepury 

w Aleksandrowie Łódzkim!  
Od 1 stycznia zmianie ulega dzień 
odbioru odpadów komunalnych 

z czwartku na środę. Zmiana ta dotyczy 
całej ulicy 11 Listopada oraz ulicy Kiepury 

w Aleksandrowie Łódzkim. O zmianie 
mieszkańcy zostaną poinformowani za 

pośrednictwem fi rmy wywozowej.
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aktualności

• Korepetycje z j. angielskiego potrzebne 
dla ucznia 6 klasy, od stycznia 2023 r. Tel. 
697958706. 

• Kupię pamiątki z PRL-u, zabawki, antyki, 
starocie i inne. Tel.519 691 609. 

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

• Serdeczne podziękowania dla uczniów 
klasy VB ze Szkoły Podstawowej za 
wspaniałe Mikołajki, niezapomniane 
chwile radości i pamięć o ludziach 
starszych Anna Janicka. 

• Wynajmę M3, pierwsze piętro na osiedlu 
Sikorskiego. Tel. 793 249 625. 

• Sprzedam tort urodzinowy grający dla dzieci, 
klocki LA PIAZZETTA włoskie w bardzo 
dobrym stanie, zabytkowy rower z PRL-u, typu 
Czajka oraz kryształowy wazon i popielniczkę 
dużą. Tel. 796 879 710.

• Sprzedam kule ortopedyczne koloru szarego 
oraz balkonik w bardzo dobrym stanie, 
praktycznie nowe, wszystko 180 zł. Tel. 504 
926 944.

• Telewizor 39 cali z wbudowanym dekoderem, 
stan bardzo dobry, bez podstawy z uchwytem 
do podwieszenia 350 zł. Tel. 504 926 944.

• Fryzjerkę z doświadczeniem Łódź-Polesie. Tel. 
509 679 747.

• Poszukuję szwaczki overlock, autolab. Tel. 694 
534 294.

• Sprzedam dom czteroizbowy z łazienką 
o łącznej powierzchni 110 m kw., razem 
z działką o powierzchni 428 m kw. 
w Aleksandrowie Łódzkim lub zmienię na 
bloki. Tel. 668 523 733.

• Sprzedam niedrogo saksofon tenorowy 
VELTKLANG + klarnet B strój francuski. Tel. 
668 523 733.

• Sprzedam tanio używany, w dobrym stanie 
piekarnik do zabudowy marki BOSCH. Tel. 
601 269 215. 

• Sprzedam 4 koła Z OPONAMI ZIMOWYMI 
do Volvo V40, bieżnik 5,8-7 mm. Tel. 601 269 
215. 

• Wynajmę mieszkanie w domku 
jednorodzinnym (dwa pokoje, kuchnia, 
łazienka) w Aleksandrowie Łódzkim. Mogą 
być 2 osoby (w celu mniejszego komornego 
na osobę). Kontakt do mnie; 602 849 162 
Tadeusz. 

PRZYJMUJEMY BEZPŁATNE 
OGŁOSZENIA DROBNE

redakcja@aleksandrow-lodzki.pl 
lub tel. 42 27 00 342

OGŁOSZENIA DROBNE

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

Początki straży pożarnej w Aleksandrowie
Dziedzic miasta, otrzy-

mując prawa miejskie 
22/26 marca 1822 roku 
dla swojej nowej osady, 
zobowiązał się w ciągu 
trzech lat wymurować 
ratusz, w którym między 
innymi miało znaleźć się 
pomieszczenie na narzę-
dzia ogniowe.

Od zarania dziejów, ogień 
był zagrożeniem dla bytu 
człowieka i najlepszą obroną 
było stłumienie jego w za-
rodku. Ogień był niebez-
pieczny i dla nowo powsta-
łego miasta, bo jego budynki 
w większości były drewnia-
ne. Łatwo też trawił warsz-
taty rzemieślnicze czy zgro-
madzony dorobek.

Narzędzia ogniowe do tego 
czasu posiadali indywidualni 
mieszkańcy. W zależności od 
zamożności mieli oni sikaw-
ki ręczne, bosaki, węborki 

skórzane (na wodę), siekiery, 
drabiny czy skóry do gaszenia 
dachów. 

W nocy zatrudniano stra-
że, które wędrując po ulicach 
miały bronić mieszkańców 
przed złodziejami i szybko 
informować ludzi o zauważo-
nych płomieniach.

Od ich refl eksu i szybkie-
go zgromadzenia z własnym 
sprzętem ludzi zależało po-
wodzenie ugaszenia ognia. 
Taki system często nie gwa-
rantował sukcesów, choćby 
w zebraniu odpowiedniego 
sprzętu do gaszenia.

Skupienie w jednym miej-
scu ekwipunku i wyznaczenie 
specjalnych ludzi do jego uży-
cia w każdym momencie, za-
początkowało organizowanie 
straży pożarnej. W naszym 
mieście, zgodnie z wytycz-
nymi pierwszego burmistrza 
Marcina Jędrzejewskiego, 

który podpisując swoje obo-
wiązki zobowiązał się zgro-
madzić w jednym miejscu 
sprzęt do gaszenia ognia, na-
stąpiło to w 1823 roku. Trud-
no ustalić w jakim miejscu, 
bo ratusz został wybudowany 
w 1824 roku, a władze miasta 
do tego czasu mogły spoty-
kać się nawet w prywatnych 
mieszkaniach. 

Jedno jest pewne: tworze-
nie straży pożarnej w Alek-
sandrowie miało miejsce po 
otrzymaniu praw miasta pry-
watnego. Były to osoby zor-
ganizowane w walce z poża-
rem, często uświadamiające 
mieszkańcom, jak mu zapo-
biegać.

Elżbieta Wróbel

Dane pochodzą z Archi-
wum Głównego Akt Dawnych 
w Warszawie. 

To był bardzo uda-
ny rok dla Partnerstwa 
na rzecz Aleksandrowa 
Łódzkiego! Pełen inte-
resujących wydarzeń: 
koncertów, warsztatów, 
spektakli…

Jak co roku zorga-
nizowaliśmy cykl „Po-
czuj teatr”. Tym razem 
aleksandrowianie mogli 
obejrzeć dwa ciekawe 
spektakle: „Bóg mordu” 
i „Amant na czerwonym 
dywanie”. Latem po raz 
dziesiąty zorganizowa-
liśmy letnie koncerty 
w ogrodzie Towarzystwa 
Śpiewaczego im. Stani-
sława Moniuszki. Miesz-
kańcy gminy ciekawie 
spędzali każde niedziel-
ne, wakacyjne popołu-

dnie; na pewno ucieszyło 
ich dziewięć ciekawych, 
muzycznych spotkań. 
Jesienią słuchali Lecha 
Dyblika, Agnieszkę Gre-
inert, niezwykłą Dianę 
Tomenko czy Asię Ro-
baszkiewicz.

Nie mogło się obyć bez 
Święta Kupały, Święta 
Pieczonego Ziemniaka 
w zacnym dworze Za-
chertów w Nakielnicy.

Na stadionie w Rudzie 
Bugaj po raz dwunasty 
puszczaliśmy latawce!

Nie zabrakło też tury-
stycznej imprezy Part-
nerstwa — rajdu samo-
chodowego dla kobiet 
„Bóg zesłał babę” — po 
raz dziewiąty, tym razem 
w rejony powiatów wie-

luńskiego i wieruszow-
skiego. Było cudnie!

Działania Partner-
stwa wspierała Gmina 
Aleksandrów Łódzki — 
fi nansowo jak i organiza-
cyjnie, za co serdecznie 
dziękujemy. Dziękujemy 
wszystkim Partnerom, 
którzy nam pomagali 
i przyczynili się do wzbo-
gacenia oferty kultural-
nej gminy.

Dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom na-
szych wydarzeń — za 
wspólny czas, wzrusze-
nia, emocje jakie nam to-
warzyszyły przez ponad 
11 lat działalności Part-
nerstwa, które 31 grud-
nia 2022 kończy swoją 
działalność. 

Żegnamy się z Partnerstwem…

Nastrojowych i Radosnych
Świąt Bożego Narodzenia

oraz samych szczęśliwych zdarzeń
w nadchodzącym Nowym Roku

życzą
Pracownicy, Rada Nadzorcza oraz Zarząd

PGKiM Sp. z o.o.
w Aleksandrowie Łódzkim
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ogłoszenia

 1 

Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego 

Działając na podstawie art. 35 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 
2021r. poz. 1899, z 2022 r. poz. 1846), art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. 
poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XVI/190/08 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 31 
stycznia 2008r. w sprawie wydzierżawiania nieruchomości. 

ogłasza 
 

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

Lp. Położenie  
nieruchomości 

Nr działki 
/powierzchnia 

 

Przeznaczenie w 
pzp/cel dzierżawy 

Nr KW 
Wysokość opłaty 

(czynsz dzierżawny) 
/termin płatności 

1. ul. Wojska Polskiego 32 
Aleksandrów Łódzki 

485/21-3185m²  
w tym pod dzierżawę 

8m² 

D40MW1* 
działalność 
handlowa 

LD1G 
/00054231/9 

160,00zł netto+ aktualnie 
obowiązująca stawka VAT -
miesięcznie do 15 każdego 
miesiąca 

2. ul. Franciszkańska 
Aleksandrów Łódzki 

26/3-683m² B34U/MN2* 
 rolne 

LD1G 
/00049129/3 

204,90zł rocznie, płatne do 31 
marca 2023r. 

3. ul. Wojska Polskiego 28a  
Aleksandrów Łódzki 

485/21-3185m² 
w tym pod dzierżawę 

7m² 

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

automat biletowy 

LD1G 
/ 00054231/9 

140,00zł netto + aktualnie 
obowiązująca stawka VAT-
miesięcznie, płatna do dnia 15 
każdego miesiąca. 

4. 
Aleksandrów Łódzki 

ul. Moniuszki 3, 
 

193-121m² 

B29MN4* 
dojścia, dojazdy do 

budynków 
gospodarczych 

LD1G 
/00038809/4 

72,60zł netto+ aktualnie 
obowiązująca stawka VAT 
rocznie, płatne do 31 marca 
2023r. 

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

dojścia dojazdy 
LD1G 

/00037194/2 

2.165,00zł netto + aktualnie 
obowiązująca stawka VAT 
rocznie , 2 raty: 
1- płatna do 30 kwietnia 2023 r. 
2- płatna do 30 września 2023r. 

6. al. Wyzwolenia 16/18 
Aleksandrów Łódzki 

485/1 
5216m² w tym pod 
dzierżawę 150m² 

D40MW6* 
tereny 

ekspozycyjne 

LD1G 
/00037643/5 

180,00zł netto + aktualnie 
obowiązująca stawka VAT-
rocznie, płatne do 31 marca 2023 
roku 

7. Ruda Bugaj 

223/4-508 m² 
w tym pod dzierżawę 

272 m² 

H27MN7* 
cele ogrodnicze 

LD1G 
/00057628/0 

95,20zł rocznie 
płatne do 31 marca 2023 roku 

8. ul. Franciszkańska 
Aleksandrów Łódzki 

26/3-683m² B34U/MN8* 
 rolne 

LD1G 
/00049129/3 

95,20zł rocznie 
płatne do 31 marca 2023 roku 

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

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

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

2. Okres publikacji wykazu biegnie od dnia 09 grudnia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.  
3. Powyższy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim, na nieruchomości 

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

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, pok.112, tel. 
042 270 03 54. 
 
Aleksandrów Łódzki dnia 09 grudnia 2022r. 

1

B U R M I S T R Z  A L E K S A N D R O W A Ł Ó D Z K I E G O
o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Lp. Położenie
nieruchomości

KW Nr
działki

Powierzchnia 
działki

Cena 
nieruchomości 

brutto

Wadium

1. Brużyczka Księstwo, gm. 
Aleksandrów Łódzki

LD1G
/00038123/1

43/64 0,1330ha 89.913,00zł 17.900,00zł

2. Brużyczka Księstwo, gm. 
Aleksandrów Łódzki

LD1G
/00038123/1

43/70 0,1294ha 87.453,00zł 17.500,00zł

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. 
Sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane, zalesione i rolne, dalej tereny mieszkaniowe jednorodzinne w trakcie urządzania i 
budownictwo zagrodowe.

2. 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.

3. 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 43/64, 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.

4. Przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone ciężarami i hipotekami (w księdze wieczystej LD1G/00038123/1–brak wpisów 
w dziale III i IV). 

5. 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.

6. 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.

7. Przetarg odbędzie się 10 stycznia 2023r. o godzinie 11.00, 11.30 - oddzielnie na każdą działkę, w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2 ( budynek B – I piętro, sala ślubów).

8. Poprzedni przetarg ogłoszono 08.11.2022r.
9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką lub przelewem do dnia 04 stycznia

2023r. w kasie tut .Urzędu lub na konto Urzędu nr 37878000070000023110000009.W przypadku wpłaty przelewem, wadium musi 
wpłynąć na konto tut. Urzędu najpóźniej do dnia 04.01.2023r. 
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.

10. 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.

11. Wylicytowana cena zawiera aktualnie obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%.
12. 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.).

13. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić zaoferowaną cenę, pomniejszoną o wpłacone wadium najpóźniej w terminie do 
dnia 18 stycznia 2023r. w kasie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim lub na konto tut. Urzędu w Banku Spółdzielczym 
w Aleksandrowie Łódzkim Nr konta 64878000070000023110000008.

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

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

16. 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 oraz 
odstąpienie od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.

Aleksandrów Łódzki 14 listopada 2022 roku

BBUURRMMIISSTTRRZZ    AALLEEKKSSAANNDDRROOWWAA  ŁŁÓÓDDZZKKIIEEGGOO 
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości 

 
Położenie 

nieruchomości KW Nr działki Powierzchnia Cena nieruchomości  Wadium 

Aleksandrów Łódzki 
ul. Piotrkowska 47, 

obręb A-2 

LD1G 
/00037638/7 332/1 0,2083ha 284.800,00 zł 56.900,00 zł 

1. 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.  

2. 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. 

3. 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. 

4. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami (w księdze wieczystej LD1G/00037638/7 –brak wpisów w 
dziale III i IV).  

5. 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. 

6. 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. 

7. Poprzedni przetarg ogłoszono 25.10.2022r., 06.12.2022r. 
8. Przetarg odbędzie się 17 stycznia 2023. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim Plac Tadeusza 

Kościuszki 2 (budynek B-I piętro sala ślubów).  
9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką lub przelewem do dnia 11 stycznia 2023r. 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 11 stycznia 2023 roku.  

10. Ceną wywoławczą jest cena nieruchomości określona w powyższym ogłoszeniu. 
11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: 

• oryginału dowodu wpłaty wadium, 

• 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. 

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

nieruchomości przez cudzoziemców. 
14. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie najpóźniej w terminie do 

25 stycznia 2023r., 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. 
Aleksandrów Łódzki, dnia 06 grudnia 2022 roku. 
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BURMISTRZ ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Lp. Położenie
nieruchomości KW Nr działki Powierzchnia działki

Cena 
nieruchomości 

brutto
Wadium

1.
Stare Krasnodęby, gm. 
Aleksandrów Łódzki

LD1G
/00108770/3

19/4
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

19/5
19/6 (droga)

0,1487ha
+ udział 1/6 cz. w

drodze o pow. 0,0585ha
121.800,00zł 24.000,00zł

3.
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

4.
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

5.
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. 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 17 stycznia 2023r. 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., 

27.10.2022r., 06.12.2022r.
6. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką lub przelewem do dnia 11.01.2023r. w kasie 

tut .Urzędu lub na konto Urzędu nr 37878000070000023110000009.W przypadku wpłaty przelewem, wadium musi wpłynąć na konto 
tut. Urzędu najpóźniej do dnia 11 stycznia 2023 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
25 stycznia 2023r. 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 oraz odstąpienie od zawarcia 
umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.
Aleksandrów Łódzki, dnia 06 grudnia 2022 roku.
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Z pasji do sportu…

Michał Kiński
Trzynastoosobowy zespół sekcji pły-

waczek artystycznych Olimpijczyka Alek-
sandrów po raz pierwszy wystartował 
w zawodach. Wygrali w punktacji druży-
nowej.

— To dla nas wielki sukces, ponieważ sekcja po-
wstała we wrześniu tego roku — mówi Katarzyna 
Golińska, trener sekcji artystycznej. — Na pierw-
szym zawodach poszło nam doskonale. Wystarto-
wałyśmy w Warszawie i rywalizowałyśmy ze 150 za-
wodniczkami z całej Polski. Mamy pierwsze miejsce 
w klasyfi kacji drużynowej — cieszy się trenerka. 

Wyniki zawodniczek Olimpijczyka:
Aleksandra Augustyniak — 1. miejsce, Natalia 

Trzcińska — 2. miejsce, Maja Kubiak — 4. miejsce. 

Gratulujemy wszystkim pływaczkom artystycz-
nym. (Kiniu)

W Szkole Mistrzostwa Sportowego odbyła 
się konferencja metodyczno-sportowa pod ha-
słem: „Nasi Wielcy”. Z uczniami placówki spo-
tkały się osoby mające do czynienia ze sportem 
profesjonalnym. 

— Jesteśmy szkołą sportową i chcemy przy-
bliżać naszym uczniom drogę do sukcesu, któ-
rą przebyli zaproszeni goście — zaznaczył Mi-
chał Bistuła, dyrektor LO SMS.

W konferencji wzięli udział: dwukrotny 
olimpijczyk Robert Urbanek oraz trenerzy 
Dariusz Raczyński (koszykówka) i Radosław 
Mroczkowski (piłka nożna). 

…Track & Field Meeting 2022 przeszedł do histo-
rii ze znakomitymi wynikami Sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim. 
Młodzi lekkoatleci ponownie stanęli na wyso-
kości zadania. W zawodach brało udział ponad 
200 czołowych zawodników z Malty, a uczniowie 
dołożyli cegiełkę do podniesienia rangi zawodów 
poprzez swoje znakomite starty. Szczegółowe wy-
niki znajdziemy na stronie facebookowej szkoły. 

W grudniu odbyła się 
druga edycja Olimpiady 
Przedszkolaków o Pu-
char naczelnik wydzia-
łu Edukacji, Kultury 
i Sportu Urzędu Miej-
skiego w Aleksandro-
wie Łódzkim. 

— Mieliśmy konku-
rencje biegowe, skoczno-
ściowe, rzutowe i wyścigi 
rzędów. Ocenialiśmy ze-
społy i każdego zawodni-
ka indywidualnie — za-
znaczył Robert Kowalski, 
wicedyrektor ds. sporto-

wych w Sportowej Szkole 
Podstawowej nr 3. 

Najmłodsi aleksan-
drowskie mogli poczuć 
się jak sportowcy. Naj-
ważniejsza była dobra 
zabawa, a wynik był 
sprawą drugorzędną. 
Trenerzy szkoły mieli 
okazję również spojrzeć 
na uzdolnionych przed-
szkolaków.

— Jednym z celów 
olimpiady jest możli-
wość przyjrzenia się naj-
młodszym, którzy za rok 

będą rozpoczynać naukę 
w szkole. Śmiało trzeba 
przyznać, że jest grupa 
dzieci, która ma wiele 
wspólnego ze sportem 
— dodaje Hanna Beda, 
naczelnik wydziału Edu-
kacji, Kultury i Sportu.

Puchary i medale to 
piękna pamiątka, ale 
również motywacja 
do uprawiania sportu. 
Wszystkim przedszko-
lakom życzymy dużo 
zdrowia i pasji do spor-
tu. (Kiniu)

18 grudnia drużyna sportowa 
OSP Bełdów brała udział w ogól-
nopolskim Halowym Turnieju 
Piłki Nożnej o Puchar Komen-
danta Głównego Państwowej 
Straży Pożarnej, który odbywał 
się w Turku. 

— Po zaciętej grze udało się 
naszej drużynie wyjść z grupy 

z pierwszego miejsca, następnie 
w półfi nale pokonaliśmy KM 
PSP Kalisz. W fi nale po zaciętym 
meczu musieliśmy uznać wyż-
szość mistrza Polski w futsalu, 
czyli drużyny KM PSP Konin i po 
przegranej 0:1 ostatecznie udało 
nam się zdobyć drugie miejsce 
i wicemistrzostwo. Warto dodać 

że dotarliśmy do półfi nału i fi na-
łu jako jedyna drużyna OSP — 
powiedział Prezes OSP Bełdów 
Paweł Stasiak. 

Bełdowscy strażacy podkre-
ślają bardzo dobrą organizację 
Turnieju, a my mamy nadzieję 
na poprawę wyniku w turnieju 
w przyszłym roku. (S.S.)

Debiut… i już sukces!

Konferencja

Memorial Joe M Gerada

Olimpiada przedszkolaków

OSP Bełdów wicemistrzem  
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Zwycięstwem 3:0 
nad zespołem ENEA-
-„Energetyk” Poznań II 
zakończyły rywalizację 
ligową w ostatnim me-
czu w tym roku siat-
karki „Libero VIP-Bie-
siadowo” Aleksandrów 
Łódzki.

W rozegranym me-
czu aleksandrowianki 
nie dały szans przyjezd-
nym i w trzech setach 
ograły swoje rywalki do 
22,14 i 14 punktów.

Zawodniczki z Wiel-
kopolski nie miały 
zwyczajnie szans z le-
piej dysponowaną i po 
prostu silniejszą ekipą 
z Aleksandrowa, którą 

dodatkowo niósł doping 
własnych kibiców.

Nasza drużyna zaj-
muje obecnie pewne II 
miejsce w swojej grupie 
i wyprzedza III ekipę 
sześcioma punktami, 
pięć punktów tracąc do 
liderek z Piły.

Następne spotkanie 
będzie meczem wyjaz-
dowym, ale dopiero 14 
stycznia. Siatkarki udają 
się na mecz do Jankowa 
Przygodzkiego, czyli III 
drużyny Ligi. Będzie to 
emocjonujące i miejmy 
nadzieję zwycięskie spo-
tkanie dla naszej ekipy.

Póki co jednak czeka 
nas prawie miesięczna 

przerwa w siatkarskich 
emocjach w II Lidze... 
Do zobaczenia zatem po 
przerwie.

„Libero VIP-Bie-
siadowo” 3:0 ENEA – 
„Energetyk” Poznań II

 (25:22, 25:14, 25:14)
MVP meczu: Nikola 

Miązek (libero)

Skład: Lipińska (C), 
Miązek, Nowak, Ruś-
kiewicz, Sagan, Czubak, 
Wojtkiewicz, Woźnicz-
ka, Oleska, Latosiewicz, 
Osińska, Wróbel.

Trenerzy:
Paweł Ruszkowski, 

Przemysław Kruś. 

19 grudnia w restauracji „Klisza” 
odbyła się wigilia Towarzystwa Spor-
towego „Victoria” Rąbień. Wszystkie 
grupy młodzieżowe i jedna seniorska 

wspólnie się spotkały, by podsumo-
wać ostatni rok. Młodzi zawodnicy 
otrzymali od klubu symboliczne pre-
zenty. 

Na obiekcie MOSiR im. 
Włodzimierza Smolarka ro-
zegrano IV Mecz z Mikoła-
jem. Po wydarzeniu odbył się 
Bal Przyjaciół. Temu wszyst-
kiego przyświecał cel chary-
tatywny, czyli wsparcie dla 
3-letniego Igorka, którego już 
wszyscy dobrze poznaliście.

IV Mecz z Mikołajem jak 
zawsze przyciągnął pasjo-
natów piłki nożnej, którzy 
na co dzień grają ze sobą 
bardzo często. Tym razem 
celem nie była wyłącznie 
dobra zabawa, ale również 
pomoc dla 3-letniego Igorka. 
Po meczu po raz drugi udało 

się zorganizować Bal Przyja-
ciół, to nie była tylko dobra 
zabawa, ale również ogrom-
ne wsparcie dla chłopca. 
Zebrana kwota z meczu 
i balu została w większości 
przeznaczona na jego reha-
bilitację. Chłopiec otrzymał 
również prezent od Święte-

go Mikołaja. Całą historię 
możemy poznać w wydaniu 
świątecznym Telewizji Alek-
sandrów Łódzki.

MOSiR Aleksandrów, 
Towarzystwo Śpiewacze 
im. Stanisława Moniuszki 
w Aleksandrowie Ł., Ca-
tering od Andziuli Mobil-

ny Kucharz, DJ Szczepan 
z grupy Musikarfan Mu-
zyczna Oprawa Imprez, Te-
lewizja Aleksandrów, AFS, 
Urząd Miejski oraz wszyscy 
uczestnicy wsparci inicja-
tywę, za co serdecznie dzię-
kujemy. (Michał Kiński) 

Zwycięstwo na zakończenie roku Victoria wigilijnie…

Zagrali i zatańczyli dla Igorka
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