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opinie

Na spotkaniu z samorządowca-
mi i liderami społeczności lokalnej 
poruszono tak ważne tematy, jak 
spór o KPO, bezprawne pozbawia-
nie samorządów subwencji oświa-
towej i bezprawnego, sprzecznego 
z normami konstytucyjnymi po-
zbawiania samorządów dochodów 
własnych. Skutki tego ostatniego 
odczuły wszystkie gminy i miasta, 
niezależnie od wielkości. W budże-
cie Aleksandrowa Łódzkiego za-
brakło już kilkadziesiąt milionów. 
Podobnie w Łodzi i Sopocie. Jest 
bardzo źle, a będzie jeszcze gorzej 

— mówili samorządowcy. Brak 
pieniędzy na normalne funkcjo-
nowanie przełoży się na komfort 
i bezpieczeństwo mieszkańców. 

— W sposób świadomy uderza 
się w samorządowców, którzy nie 
maja żadnego związku z PiS, by 
pod koniec kadencji powiedzieć, 
że są nieudacznikami — mówił 
Jacek Lipiński burmistrz Alek-
sandrowa Ł. — Zostaliśmy posta-
wieni pod ścianą. 

Coraz mniej pieniędzy, coraz 
mniej samorządności, bo decyzje 
zapadają w Warszawie. Niepew-
ność jutra, brak perspektyw, po-
datki — to wszystko sprawia, że 
młodzi, wykształceni wyjeżdżają, 
inwestycje zagraniczne umierają, 
a rodzimi przedsiębiorcy zwija-
ją interesy. Niedoinwestowana 
służba zdrowia, zarządzana cen-
tralnie oświata ze średniowiecz-
ną podstawą programową — źle 
wróży na przyszłość .

Ruch Samorządowy dąży do 
zjednoczenia opozycji i wystar-
towania w wyborach. To jedyna 
szansa na odwrócenia antyde-
mokratycznych zmian przepro-
wadzonych przez rząd PiS, które 
dają się we znaki wszystkim — nie 
tylko samorządom. 

— Ten Polski Ład, który miał 
być cudownym przedsięwzię-
ciem, zrobił straszliwy bałagan 
— mówił Jacek Karnowski pre-
zydent Sopotu. — Potrzebna jest 
pewna decenralizacja Państwa, 
nie tylko w sferze samorządu, ale 
chociażby w podatkach. Chce-
my być spoiwem, które sprawi, 
że Polska znów stanie się prawa 
i demokratyczna. 

— To nie jest państwo PiS, 
choć robi się wszystko byśmy 
odpuścili, poszli sobie stąd 
i żeby świetnie się rządziło 
tymi, którzy zostali. Ja się z tym 
nie zgadzam. Trzeba budować 
sojusze, bo to daje szanse na 
zmianę — przekonywała Hanna 
Zdanowska. 

Ruch Samorządowy „Tak! Dla 
Polski” to silna reprezentacja 
600 polskich samorządów, któ-
re nie godzą się na bezprawne 
działania naruszające Konstytu-
cję i pozbawiające nas środków 
unijnych niezębnych dla rozwo-
ju gmin. A spotkanie w Aleksan-
drowie Ł. to nie ostatnie słowo 
Ruchu Samorządowego . I już 
wiadomo, że to siła, która na 
pewno będzie obecna w kolej-
nych wyborach. (kbs)

Samorządowcy mówią 
jednym głosem
Liderzy Ruchu 
Samorządowego Tak! 
Dla Polski gościli 
w Aleksandrowie Łódzkim. 
Debata nad kondycją Polski 
i samorządów odbyła się 
16 stycznia, a gospodarzem 
i uczestnikiem spotkania 
był burmistrz Jacek 
Lipiński, Jacek Karnowski 
— przewodniczący Ruchu 
oraz Hanna Zdanowska — 
prezydent Łodzi. 

Jacek Lipiński, burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego i Jacek Karnowski, prezydent Sopo-
tu — to samorządowcy z ponad 20-letnim stażem. Mają doświadczenie i wiedzę o tym, jak 
samorząd powinien funkcjonować. (fot. Katarzyna Rezler)

Będzie dla nas szansa…

Za niespełna miesiąc minie rok od 

wybuchu wojny za naszą wschodnią 

granicą. Jej skutki ponoszą całe rodzi-

ny Ukraińców — tych, którzy pozostali  

w ojczyźnie oraz tych, którzy roz-

pierzchli się po świecie. Dla części z 

nich Aleksandrów Łódzki stał się tym-

czasową przystanią, dla wielu drugim 

domem — pracują tu, mieszkają, ich 

dzieci chodzą do naszych szkół. Tam 

nadal trwa zacięta walka, giną ludzie, 

nie tylko żołnierze, ale też zwykli cywi-

le. Od czasu do czasu dowiadujemy się 

o brutalnych zbrodniach, które trudno 

pojąć, trudno nawet sobie je wyobra-

zić… Zawsze niezmiennie wywołują 

szok, wstrząsają naszym w miarę spo-

kojnym i poukładanym światem. 

W ostatnich dniach Zgromadzenie 

Parlamentarne Rady Europy opowie-

działo się za utworzeniem trybunału do 

osądzenia zbrodni Rosji i Białorusi. To 

ważny sygnał dla świata. Daje to na-

dzieję, że wciąż istnieją państwa, które 

respektują odwieczne prawo człowieka 

do wolności i poszanowania życia. Dla 

tych, którzy zostają, szalenie istotne jest, 

by zbrodnie nie zostały przemilczane, by 

nie poszły w zapomnienie, a ich sprawcy 

— usłyszeli oskarżenie i ponieśli karę. 

A u nas… jesienią wybory parlamen-

tarne. Prawdopodobnie w październiku, 

najpóźniej 5 listopada — tak wynika  

z Konstytucji RP. Wybierzemy 460 po-

słów i 100 senatorów. Ciekawe, ilu  

z obecnych parlamentarzystów (i parla-

mentarzystek) powtórzy swój wyborczy 

sukces, ile będzie „nowych twarzy”? To 

zależy od nas — wyborców. Być może 

warto już teraz rozpocząć podsumowa-

nie sukcesów posłów i posłanek, przygo-

tować się na zalew wyborczych obietnic, 

które rzadko kiedy spełniają się i tym 

razem, dla odmiany — wybrać swojego 

reprezentanta mądrze? Może to jest wła-

śnie ten czas, kiedy opcja „TKM”, powin-

na się zmienić w opcję „TMJD” (To My 

Już Dziękujemy)? (pierr)
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inwestycje

— Kończą się już procedu-
ry przetargowe, w kolejnym, 
czwartym już postępowaniu na 
wyłonienie wykonawcy wod-
nego placu zabaw — tłumaczy 
Katarzyna Żabińska z Wydzia-
łu Zamówień Publicznych. — 
Tym razem złożone oferty są 
prawidłowe. Ich cena oscyluje 
w granicach naszego budże-
tu, w związku z czym z dużym 
prawdopodobieństwem w naj-
bliższym czasie będziemy pod-
pisywać umowę, a wykonawca 
przystąpi do rozpoczęcia prac.

Chciałoby się powiedzieć: 
„w końcu”, bo poprzednich 
trzech postępowań nie udało 

się rozstrzygnąć. Zakończyły 
się unieważnieniem z uwagi na 
wadliwość złożonych ofert lub 
znacznie przekroczenie budżetu 
przeznaczonego na to zadanie. 
A nie jest to tania inwestycja. 
Wliczając wkład własny gminy 
— to 5 milionów złotych. 

— Dotychczas te oferty 
przekraczały budżet o półtora 
miliona, dwa miliony złotych 
— dodaje Żabińska. — W tym 
momencie musimy troszkę 
dołożyć z środków własnych, 
ale nie są to takie kwoty, które 
uniemożliwiały by wykonanie 
tej inwestycji.

Wszystko jest więc na dobrej 

drodze, by za kilka miesięcy cie-
szyć się wodnymi atrakcjami. 
Ważne, by prace zaczęły się jak 
najszybciej. Obecnie sytuacja 
wygląda tak, że jeszcze trzeba 
czekać około dwóch tygodni 

na ewentualne odwołania wy-
konawców, którzy mogą nie 
zgodzić się z rozstrzygnięciem 
postępowania. Następnie, po 
uzyskaniu ostatecznej promesy 
z Banku Gospodarstwa Krajo-
wego, nastąpi podpisanie umo-
wy. Jak zapewniają urzędnicy 
— zarówno gmina, jak i wyko-
nawca chcieliby, aby pracę roz-
poczęły się jak najszybciej. 

To jak długo potrwają 
prace, w dużej mierze zale-
ży o tego, co zastanie wyko-
nawca na placu budowy. Plan 
i chęci są takie, by wodny plac 
zabaw udało się uruchomić 
w sezonie letnim, ale plano-
wany — maksymalny termin 
realizacji umowy — to osiem 
miesięcy. Jednak, by móc 
stwierdzić, czy na miejscu bu-
dowy czekają niespodzianki, 
które mogłyby zniweczyć plan 
oddania atrakcji do użytku 
już latem, okaże się dopiero 
po rozpoczęciu prac i wyko-

naniu wykopów. A przecież 
konieczne do przeprowadze-
nia prace są skomplikowane 
już same w sobie.

— Zawierają konieczność 
zainstalowania specyficznych 
urządzeń wodnych i posta-
wienia budynku, który jest 
budowany w dosyć specyficz-
nej technologii. Jest to robota 
skomplikowana, dlatego też 
nie każdy wykonawca mógł 
przystąpić do tego postępowa-
nia. Wymaga to doświadczenia 
w budowie urządzeń wodnych 
takich jak baseny, takich jak 
fontanny, takich jak wodne pla-
ce zabaw. I tu leży ta specyfika, 
ale liczymy na to, że ze strony 
producenta urządzeń, ze strony 
wykonawcy nie będzie żadnych 
opóźnień czy problemów.

Najbardziej liczą na to przy-
szli użytkownicy atrakcji. Po-
zostaje nam czekać na kolejne 
kroki w realizacji tego projektu. 
(czek) 

No i mamy pierwsze 1,5 
kilometra ścieżki rowe-
rowej. Jak tylko pogoda 
pozwoli, rowerzyści prze-
jadą komfortowo i bez-
piecznie z placu Kościusz-
ki do zakładów Proctera. 
Budowa ma się ku koń-
cowi, a kolejne etapy już 
w planach… 

To jednak dopiero pierw-
sze tysiąc pięćset metrów, ale 
na dobry początek wystarczyć 
musi. Zakończono już prace 
projektowe nad kolejnymi 
etapami. I to już jest sukces, 
bo problemów było co niemia-
ra. Mieszkańcy nie godzili się 
na wycinkę drzew, obawiali, 
że będzie ich zalewała woda, 
nie godzili na podziały grun-

tu. A rozwiązanie problemów 
nie było wcale takie łatwe. 
Projekty ścieżek przez kilka 
ostatnich miesięcy zmieniały 
się jak w kalejdoskopie. 

— W Zgniłym Błocie musie-
liśmy zwęzić w jednym miej-
scu ścieżkę, by zostawić stare 
lipy i ominąć kapliczkę dobu-
dowując kawałek drogi. W in-
nym miejscu trzeba było dobu-
dować drogę, by poprowadzić 
ścieżkę, bo właściciel gruntu 
nie godził się na rozbiórkę 
starego budynku — wylicza 
Danuta Antczak-Mastalerz 
naczelnik wydziału inwestycji 
UM. — Końcowa dokumen-
tacja uwzględniała większość 
postulatów mieszkańców. Do-
szliśmy do kompromisów i bę-
dziemy budować. 

Ścieżka ma mieć docelowo 
długość 11 kilometrów i koń-
czyć się przy Szkole Podsta-
wowej w Bełdowie. Prace mają 
etapy, bo dwa kolejne odcinki 
realizowane będą na zgłosze-
nie, a kolejne dwa na podsta-
wie tzw. specustawy, ponieważ 
nie ma wystarczającej szero-
kości pasa drogowego i trzeba 
wykupić grunty prywatne. 

Na razie nie mamy pie-
niędzy na realizację kolejne-
go etapu. Środki w budżecie 
na pewno jakieś się jednak 
pojawią. I zależnie od tego, 
którą dokumentację uda nam 
się pierwszą zatwierdzić, bę-
dzie to kontynuacja ścieżki 
od strony Aleksandrowa Ł. 
w kierunku Woli Grzymkowej 
bądź też będziemy zaczyna-

li od Bełdowa i szli w stronę 
Słowaka. 

Ciągi pieszo-rowerowe 
nie są zaprojektowane w pa-
sach dróg, bo te są za wąskie. 
Ścieżki biec będą nowymi wy-

tyczonymi pasami obok ist-
niejącej drogi lub wchodzić 
w przepiękne lasy i pola. Na 
razie koszt pierwszego etapu 
wyniósł ponad 2,5 miliona 
złotych. (kbs)

Będzie zabawa!
To będzie wielka atrakcja dla najmłodszych 
mieszkańcówów Aleksandrowa Łódzkiego. Jeśli 
wszystko pójdzie zgodnie z planem a pogoda dopisze, 
niebawem powinny rozpocząć się prace związane 
z budową wodnego placu zabaw, który zlokalizowany 
będzie na terenie MOSiR-u. Etap związany z przetargiem 
na wykonanie inwestycji, która w letnie dni zapewni 
i ochłodę, i rozrywkę, powoli dobiega końca.

Rowerem przez gminę

Wiosną pojedziemy fragmentem ścieżki rowerowej…

Wkrótce także Aleksandrów będzie miał podobne obiekty. 

Wodne atrakcje cieszą się dużą popularnością wśród dzieci. 
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aktualności

Szkoła Podsta-
wowa nr 4 w Alek-
sandrowie Łódzkim 
była organizatorem 
ferii dla uczniów 
wszystkich placó-
wek w gminie. Kino 
„Spójnia” zorganizo-
wało ferie z „Super-
bohaterami”, a pły-
walnia „Olimpijczyk” 
zaprosiła na bezpłat-
ną naukę pływania.

— W pierwszym tygo-
dniu w naszej placówce 
przebywało ponad 60 
dzieci, w drugim — mie-
liśmy grupę 25 uczniów. 
Zapewniliśmy wiele 
atrakcji. Ferie nie odby-
wały się wyłącznie w na-
szej szkole. Organizowa-
liśmy wycieczki w różne 
miejsca, staraliśmy się 
jak najlepiej przygoto-
wać ofertę. Mam nadzie-
ję, że dzieci są zadowolo-
ne — powiedziała Iwona 
Onopa, koordynator fe-
rii w Szkole Podstawo-
wej nr 4 w Aleksandro-
wie Łódzkim.

W kinie „Spójnia” 
zorganizowano ferie 
z „Superhobaterami”. 
Przed każdym seansem 
można było spotkać się 
z zaproszonym gościem.

— To prawda, były 
aleksandrowskie Ma-
żoretki, burmistrz Ja-
cek Lipiński, ratownik 
medyczny Robert Po-
gorzelski, strażak, kole-

jarz, sportowcy, Paweł 
Szymański czy Katarzy-
na Rezler opowiadająca 
o zwierzętach — mówi 
Dorota Fijałkowska 
z kina „Spójnia”.

Pływalnia miejska 
przygotowała darmowe 
lekcje pływania dla naj-
młodszych.

— Przez ostatnie dwa 
tygodnie od poniedziałku 

do piątku zorganizowa-
liśmy bezpłatną naukę 
i doskonalenie pływania. 
Oferta skierowana była 
do dzieci w wieku od 7 
do 13 lat — dodaje Arka-
diusz Cichecki, dyrektor 
pływalni. 

Ferie za nami, teraz 
przyszedł czas na drugi 
semestr nauki i… czeka-
my do wakacji. (Kiniu)

Ferie już za nami
Zimowe wakacje nie mogą być nudne…

W szkole nie było lekcji, a podczas ferii odbyły się kreatywne zajęcia. 

Na początku stycznia odbył się w „Czarnym 
Stawie” 20. Jubileuszowy Koncert Kolęd. Orga-
nizatorzy, czyli Zespół Szkół Specjalnych im. S. 
Kopcińskiego w Aleksandrowie Łódzkim, zapro-
sili do wspólnego śpiewania dzieci ze wszystkich 
podobnych placówek w województwie łódzkim, 
w sumie kilkudziesięciu uczestników z 10 ze-
społów. Wspaniałe stroje i zaangażowanie dzieci 
stworzyły niepowtarzalną atmosferę. S.S.

Koncert 
w „Czarnym Stawie”

Ważna informacja dla mieszkańców miasta 
i gminy Aleksandrów Łódzki! Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim, przypo-
mina, że termin składania wniosków o dodatek 
elektryczny dla osób korzystających z pomp 
ciepła i grzejników elektrycznych upływa 
1 lutego 2023r.

Upływa termin 
składania wniosków

Wyrazy głębokiego współczucia 

dla
Piotra Chudego

z powodu śmierci

Żony
składają

Koleżanki i Koledzy 
ze Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Aleksandrowie Łódzkim

Jacek Fedorowicz- spotkanie autorskie
27.01.2023 (piątek) godz.18.00 
ACK Aleksandrów Łódzki, ul. Waryńskie-
go 22, wstęp wolny

ACK zaprasza na niezwykły wieczór z jednym 
z najwybitniejszych polskich satyryków i felie-
tonistów Jackiem Fedorowiczem, który będzie 
opowiadał o swojej miłości do filmu i kina. O tym, 
w jaki sposób kręciło się w Polsce filmy kilkadzie-
siąt lat temu; O siermiężnych czasach cenzury, 
trudnościach twórców walczących o niezależność. 

Wspomnienia Jacka Fedorowicza to skarbni-
ca anegdot, skrzących się humorem opowiastek 
z życia aktorów, reżyserów i scenarzystów, któ-
rych nie znajdziemy w żadnym podręczniku do 
historii filmu i kultury.

Podczas spotkania będzie można kupić książki 
p. Jacka Fedorowicza oraz zdobyć autograf arty-
sty. Zapraszamy.

Zaproszenie na 
spotkanie

Z powodu śmierci naszej Koleżanki

Ireny Chudy

wyrazy głębokiego współczucia
Mężowi oraz całej Rodzinie

składają
Burmistrz Jacek Lipiński

Samorząd Aleksandrowa Łódzkiego
oraz Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP 

w Aleksandrowie Łódzkim
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„Zajęliśmy się sprawami spo-
łecznymi i to nie tylko lokalny-
mi, ale też tymi najważniejszymi 
w obronie praw obywatelskich, 
które od kilku lat są nam odbie-
rane. Inicjowaliśmy Strajki Ko-
biet, Czarne Protesty przeciwko 
zaostrzeniu ustawy aborcyjnej, 
wspólnie stawaliśmy w obronie 
Konstytucji i niezależnych Są-
dów”- dodaje Małgosia Grabar-
czyk (Zarząd AFS).

Bardzo dużym wymiarem 
działań okazały się akcje chary-
tatywne, które były natychmia-
stową odpowiedzią na zgłasza-
ne ze środowiska pilne potrzeby 
ratowania zdrowia i życia dzieci 
czy zabezpieczenia godnych 
warunków funkcjonowania 
osobom niepełnosprawnym. 
Wspólnie ze szkołami, straża-
kami, placówkami pomoco-
wymi i innymi organizacjami, 
często na sportowo, organizo-
wane były eventy ze zbiórkami 
na leczenie i  rehabilitację Ka-
milka, Lenki, Jasia, Julki, Zuzi, 
Mateusza, Dawida, cyber-oko 
dla Mateusza. Z prowadzonych 
akcji finansowane były zakupy 
wózków i leczenie dla Krystyny, 
Andrzeja, Beaty, Magdy, Roma-
na, Krzysztofa i Ewy. Mieszkań-
cy naszej gminy mogli wesprzeć 
budowę hospicjum w Zgierzu.

Duże koszty związane z reha-
bilitacją maleńkiej Zuzi, a potem 
Basi zainspirowały do wystawie-
nia oryginalnego przedstawienia 
„Gdzie się podziali Królewicze”, 
gdzie podczas wspólnej zabawy 
i wzruszeń oklaskiwano Burmi-
strza i samorządowców w niety-
powych dla nich kreacjach, jed-
nocześnie pozyskując 50.000 zł 
na leczenie dzieciaków.

„Rekordowe kwoty zbió-
rek padały przy akcjach „Ra-
tujmy 6-letniego Kubusia” 
– 230.000 zł i „Serduszko dla 
Stasia”- 132.000 zł. Niezwykła 
ofiarność, ale też ogrom zaan-
gażowanych ludzi i ich przed-
sięwzięć, pozwalały w konkret-
ny sposób uruchamiać dostęp 
do leczenia i walki o życie dzie-
ci”- komentuje Wojtek Kalina 
(Sekretarz AFS). Wspólnie i od 

serca było też przy ostatniej ak-
cji dla 3-Letniego Igorka, gdzie 
min. szkolny koncert, turniej 
karate, internetowe licytacje 
wsparły niezbędną rehabilitację 
dziecka o 48.000 zł.

„Dobro zawsze wraca. Lu-
dzie pamiętają dobre rzeczy 
i są za nie ogromnie wdzięczni. 
Od 2017 r. Aleksandrów Łódz-
ki dostaje świąteczne życzenia 
od wielodzietnej rodziny Rydu-

chowskich z powiatu chojnic-
kiego, która po przejściu nawał-
nicy straciła dom. Wtedy My 
wszyscy pod egidą AFS i przy 
wsparciu aleksandrowskich 
przedsiębiorców, złożyliśmy się 
na budowę dachu, co dała im 
szansę na dźwignięcie się z tra-
gicznej sytuacji – mówi Agata 
Kowalska (szefowa mediów).

„Bardzo wiele imprez organi-
zowanych jest pod kątem aktyw-
nego wypoczynku, co przyciąga 
zarówno biegaczy, chodziarzy, 
jak i całe ich rodziny na nasz 
MOSiR”- relacjonuje Arek Ci-
checki odpowiedzialny za dział-
kę sportową. Wiele akcji na sta-
łe wpisało się w aleksandrowski 
imprezownik, tak jak „Walen-
tynkowy Bieg Zakochanych” 
Marcina Sadowskiego, „Szafing” 
Ewy Gemzy, pokazy modowe 
na czerwonym dywanie Irenki 
Kajszczak czy warsztaty eduka-
cyjno – prozdrowotne Marzenki 
Zientek i Kasi Pastusiak. „Tak 
też się stało z ciepłą i serdeczną 

„Paczką dla Seniora” dostar-
czaną przez Świętych Mikoła-
jów”- dodaje Roman Karasiak. 
„Rajdy rowerowe zatrzymał na 
chwilę covid, ale już wracamy 
na trasę. No i proszę pamiętać 
o nieustającym sprzątaniu świa-
ta podczas corocznych Imienin 
Iwon”- śmieje się Iwona Kalina. 
„Listy do Św. Mikołaja” to dział-
ka Sławka Michalaka i całego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, 

bez którego nie odbyłaby się już 
żadna Kawiarenka organizowa-
na zawsze, kiedy można „do-
słodzić” zbiórki charytatywne. 
A już Kawiarenki WOŚP-owe 
to szczególne przedsięwzięcie, 
na które domowi piekarze – 
cukiernicy przygotowują około 
300 ciast. „Dlaczego? Bo ich 
o to poprosiliśmy. Ludzie widzą, 
że jesteśmy solidni, skuteczni 
i mają do nas zaufanie”- komen-
tuje Iwona Dąbek.

„Oczywiście wszyscy pamię-
tamy covid. To akcyjność AFS 
uruchomiła akcje szycia mase-
czek w lokalnych firmach z czę-
sto sponsorowanych materia-
łów. Aleksandrowianie pierwsi 
mieli dostęp do darmowych 
maseczek”- przypomina Ma-
riusz Grabowski (Zarząd AFS).

Ostatni bardzo trudny rok 
naznaczony wojną na Ukrainie 
pokazał również moc aleksan-
drowskiego społeczeństwa oby-
watelskiego. „Zanim ktokolwiek 
na szczeblu rządowym choćby 

pomyślał o wsparciu – my już 
byliśmy za granicą w Ukrainie 
z pierwszym konwojem z dara-
mi, a wróciliśmy z kilkunasto-
ma uchodźcami potrzebującymi 
pilnej pomocy. Po nich były ko-
lejne: dziesiątki transportów do 
ukraińskich samorządów wypeł-
nionych pomocą humanitarną, 
czy nawet wsparcia paramilitar-
nego dla walczących z rosyjskim 
agresorem. Dziesiątki, a potem 
setki uchodźców, którymi trzeba 
było się zaopiekować. Koordy-
nacja bazy lokalowej, transpor-
tu i wsparcia bytowego, opieki 
medycznej, zapewnienia miejsc 
w szkołach i przedszkolach, a to 
wszystko z pomocą samorządu 
i niesamowitych mieszkańców 
naszej gminy. Największa jak do 
tej pory zbiórka publiczna i na-
wiązanie współpracy z wieloma 
organizacjami pozarządowymi 
w Polsce, Szkocji i w Ukrainie. 
Dzięki współpracy z aleksan-
drowską OSP udało się stwo-
rzyć centrum przeładunkowe, 
z którego w szczycie działalności 
wypuszczaliśmy dziesiątki palet 
pomocy tygodniowo. To wszyst-
ko to zaledwie przebłysk praw-
dziwego „pospolitego ruszenia” 
jakie wywołało nasze Stowarzy-
szenie. 6 lat temu, kiedy zakła-
dając je z grupą zapaleńców, roz-
myślaliśmy o nowych ciekawych 
formach spędzania wolnego cza-
su, nikt nawet nie przypuszczał, 
że Stowarzyszenie sprawdzi się 
tak owocnie w czasie kryzysu 
pandemii czy wojny” mówi ko-
ordynator pomocy humanitar-
nej Tomek Barszcz.

 „AFS daje nam możliwość 
realizacji celów, które osobiście 
uważamy za słuszne. Jak np. 
fundusz stypendialny Summer 
Dying Loud – festiwalu, któ-
rego ostatnie 13 edycji na stałe 
zapisało się w historii polskich 
imprez muzycznych. Korzystając 
z obecności tysięcy fanów z całej 
Europy powołaliśmy zbiórkę, na 
którą w ostatnich latach wpły-
nęło ponad 40 tysięcy złotych. 
Pieniądze te spożytkujemy na 
kilkadziesiąt stypendiów arty-
stycznych dla utalentowanych 

muzycznie dzieci z terenu gminy 
Aleksandrów Łódzki. W ten spo-
sób, mamy nadzieję, przysłuży-
my się edukacji muzycznej kolej-
nych pokoleń aleksandrowian. 
Kto wie, może w kolejnych edy-
cjach festiwalu Summer Dying 
Loud będziemy gościć więcej 
rodzimych zespołów na scenie?” 
– dodaje Barszcz.  

„Trzeba podkreślić, że AFS 
działa non – profit, nie tylko nie 
czerpiąc żadnych zysków i nie 
odliczając najmniejszych kosz-
tów działalności, a dodatkowo 
z „oskładkowania” swoich człon-
ków zabezpiecza stałe środki na 
cele statutowe. Największe środki 
oczywiście wpływają z organizo-
wanych zbiórek, z których rozli-
czamy się nie tylko przed bene-
ficjentami, ale też przed MSWiA. 
Przez 6 lat nasze Stowarzyszenie 
pośredniczyło w zebraniu i zadys-
ponowaniu kwoty 1.158.484,06 
zł”- z duma podkreśla Radek 
Adamski (Skarbnik AFS).

„Aleksandrowskie Forum 
Społeczne to w tej chwili naj-
bardziej dynamicznie rozwija-
jące się stowarzyszenie w Alek-
sandrowie Łódzkim. Skupia 
kilkudziesięciu lokalnych lide-
rów, dla których nie ma rzeczy 
niemożliwych, o czym dali już 
znać wielokrotnie w kolejnych, 
rekordowych akcjach chary-
tatywnych. Sympatyków i sta-
łych współpracowników, na 
których opiera się działalność 
stowarzyszenia, można już li-
czyć w setkach osób.  Bliska 
kooperacja z samorządem, jego 
jednostkami organizacyjnymi, 
szkołami i innymi organizacja-
mi pozarządowymi gwarantują 
elastyczność i świetny poziom 
realizowanych przedsięwzięć. 
Tak funkcjonuje prawdziwe 
społeczeństwo obywatelskie”– 
podsumowuje Burmistrz Jacek 
Lipiński (prywatnie też AFS).

AFS stał się lokalnie syno-
nimem współpracy, która jest 
wyznacznikiem nowoczesnego 
społeczeństwa, świadomego 
możliwości jakie niesie ze sobą 
wspólne działanie. Razem mo-
żemy więcej! 

aleksandrowskie forum społeczne

Razem możemy więcej…
W grudniu 2016 roku grupa ponad 30 członków 
założycieli powołała do życia Aleksandrowskie Forum 
Społeczne. Nikt wtedy nie spodziewał się rozwinięcia 
tak szerokiej akcyjności, z której korzystają i do 
której włączają się setki aleksandrowian i nie tylko. 
„Stowarzyszenie miało stanowić pomysł na rozwijanie 
tych działań, których nie mogą prowadzić osoby 
prywatne czy urzędy (akcje charytatywne), a które 
są odpowiedzią na różnorodne potrzeby i aktywność 
mieszkańców, wymagają szczególnej uwagi czy 
wsparcia. Zakładając, że największy potencjał jest 
w ludziach udało nam się to fantastycznie uruchomić, 
pozyskując bardzo wielu sprzymierzeńców czy wręcz 
samodzielnych organizatorów nowych akcji”- mówi 
prezes AFS Iwona Dąbek Charytatywne przedstawienie pt. „Gdzie się podziali królewicze?”

Mecz „Wózek dla Andrzeja”. 
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ukraińcy w aleksandrowie

24 lutego 2022 
roku Rosja dokonała 
inwazji na Ukrainę. 
11 miesięcy temu. 

Pomogliśmy natychmiast. 
Nie oglądając się na pomoc 
rządu, pieniądze z budżetu 
państwa. Po wybuchu wojny 
powołano sztab kryzysowy, 
który zajął się koordyna-
cją pomocy dla uchodźców 
i Ukrainy. Do akcji natych-
miast włączyły się gminne 
instytucje (UM, OPS) oraz 
aleksandrowianie, organiza-
cje społeczne, strażacy i Alek-
sandrowskie Forum Społecz-
ne, które uruchomiło zbiórkę 
środków na rzecz uchodźców 
i szerzej — Ukrainy (od trans-
portów żywności, leków, 
opatrunków, aż po kamizelki 
kuloodporne, buty i elemen-
ty wyposażenia dla żołnie-
rzy ukraińskich). Serdecznie 
przyjmowano napływających 
uchodźców. Szacuje się, że 
przez Aleksandrów Łódzki, 
korzystając z różnych form 
pomocy instytucji i osób pry-
watnych, przewinęło się około 
2 000 tysięcy osób. 

— Nasz wydział przyjął oko-
ło 1800 wniosków o wydanie 
numeru PESEL od ukraiń-
skich uchodźców. Te dane są 
jednak niepełne, bo pewna 
część z nich trafiała do nas 
z Łodzi, ale też nie wszyscy 
się rejestrowali i po krótkim 
pobycie u nas wyjeżdżali do 
miast, gdzie już mieli bliskich 
lub znajomych — mówi Doro-
ta Różyca naczelnik Wydziału 
Organizacji i Spraw Obywa-
telskich. — Szacujemy więc, że 
było ich około 2 tysięcy. 

Ruszyły zbiórki darów dla 
uchodźców, armii oraz miesz-
kańców Ukrainy, tu również 
trudno przecenić rolę Alek-
sandrowskiego Forum Spo-

łecznego i Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Do akcji włączyli 
się również przedsiębiorcy 
z naszego rejonu oraz takie 
firmy jak ABB, które prze-
kazały 200 000 zł na pomoc 
uchodźcom, Procter&Gamble 
czy zgierski Eurofam, któ-
ry ofiarował 200 materaców 
— zebrano w sumie pomoc 
wartości kilkuset tysięcy zło-
tych. Potrzebna była segrega-
cja darów i ich ekspedycja, tu 
również można było liczyć na 
aleksandrowskich wolonta-
riuszy. W sumie wysłaliśmy 
ponad 30 dużych transportów 
na Ukrainę i nadal wysyłamy, 
a Aleksandrów Łódzki stał się 
hubem dla pomocy napływa-
jącej z innych krajów, takich 
jak Wielka Brytania, USA czy 
nawet egzotycznej Kolumbii. 
Uruchomiono naukę języka 
dla dorosłych i dzieci. Zorgani-
zowano naukę w szkołach dla 
ukraińskich dzieci oraz pomoc 
w uzyskaniu dokumentów 
i zatrudnieniu dla dorosłych. 

Wiele pracy spadło na 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Aleksandrowie Łódzkim. 

— W szczytowym okresie 
tylko w miejscach zbiorowe-
go zakwaterowania (głównie 
w strażnicach OSP) znajdo-
wało się ponad 400 uchodź-
ców z Ukrainy — mówi Maciej 
Kwiatkowski, pełnomocnik 
burmistrza ds. uchodźców 
z Ukrainy. — Oprócz tych 
osób, znacznie więcej znala-
zło zakwaterowanie u alek-
sandrowskich rodzin. 

— My też pośredniczyli-
śmy w poszukiwaniu kwa-
ter, dostarczaliśmy żywność, 
pomagaliśmy w uzyskaniu 
należnych świadczeń, takich 
jak wypłata 300 zł i innych 
świadczeń społecznych oraz 
z ZUS (500+). Umawialiśmy 
ludzi na rejestrację PESEL, 
pomagaliśmy zapisywać dzie-
ci do szkół, lekarza, ale też 
dostarczaliśmy środki żyw-
ności, odzież, organizowali-
śmy transport, kursy języka 
polskiego. Pomagaliśmy też 
w poszukiwaniu pracy — 
mówi Iwona Gronek z OPS. 

Dziś, jak mówi pani Iwona, 
z zakwaterowania przygoto-
wanego przez OPS korzysta 

50 osób w 5 punktach, głów-
nie w Adamowie i na Pabia-
nickiej. Wielką pomoc okazał 
również proboszcz parafii p.w. 
Świętych Archaniołów Micha-
ła, Gabriela i Rafała — ks. Ga-
briel Kołodziej, który udziela 
gościny obecnie 11 uchodźcom 
w swoich zasobach. 

— Gdy zakończyło się 
wypłacanie 40 zł za zakwa-
terowanie i wyżywienie 
uchodźców dla osób, które 
przyjmowały Ukraińców pod 
swój dach, obawialiśmy się, 
że ludzie zaczną do nas maso-
wo wracać. Tymczasem były 
to tylko pojedyncze przypad-
ki. Okazało się, że uchodźcy 
znakomicie sobie poradzili, 
znaleźli pracę i się usamo-
dzielnili. Nawet część osób 
z Adamowa znalazła zatrud-
nienie w pobliskim „Czarnym 
Stawie”. Dziś osoby korzy-

stające z pomocy to ci, któ-
rzy z różnych względów nie 
mogą podjąć zatrudnienia. 
Na przykład samotne matki 
z dziećmi, babcia z dwojgiem 
wnucząt czy osoby starsze, 
które mają jakieś niewielkie 
świadczenie emerytalne czy 
rentowe z Ukrainny, które 
jednak w naszej rzeczywi-
stości są niewystarczające — 
mówi Iwona Gronek. 

Dziś wielu Ukraińców wró-
ciło do domu lub znalazło 
nowe miejsca do życia w Pol-
sce. Wielu jednak pozostało 
i język ukraiński nadal sły-
chać na naszych ulicach. Jed-
ni, bo nie mają gdzie wracać, 
gdyż ich domy zostały znisz-
czone albo w ich rejonach 
nadal trwają walki (głównie 
wschód Ukrainy), a inni, bo 
tu znaleźli swoje miejsce do 
życia. (S.S.)

To już prawie rok…
11 miesięcy wojny i aleksandrowskiej pomocy. 

Pakowanie darów, które jadą do Ukrainy. 

Pakowanie konwoju, który jedzie na Ukrainę. 

Uchodźcy. W Aleksandrowie Łódzkim znaleźli tymczasowy dom…
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31. fi nał wośp w aleksandrowie łódzkim

Zaczęliśmy od założenia 
Sztabu, którego szefową zo-
stała ponownie Joanna Mał-
kiewicz. Przeprowadziliśmy 
rekrutację wolontariuszy 
i rozdysponowaliśmy skar-
bony stacjonarne do chęt-
nych fi rm i instytucji, których 
w tym roku zgłosiła się do nas 
rekordowa liczba i do tej pory 
puszki są dostępne w ponad 
50 lokalizacjach na terenie 
całej gminy! Równocześnie 
uruchomiliśmy zbiórkę rzeczy 
osobliwych i ponownie Wy-
dział Promocji i Współpracy 
z Zagranicą stał się wielkim 
magazynem różności. Przyj-
mowaliśmy i wystawiliśmy na 
licytacje wszystko, co mogło 
stanowić jakąś wartość dla 
innych. Sprawdźcie koniecz-
nie licytacje pod adresem: 
allegro.pl/uzytkownik/
UMAleksandrow, znaj-
dziecie tam dosłownie wszyst-
ko — od wiekowego pianina 
poprzez gitarę z autografem 
Jurka Owsiaka, aż po praw-
dziwe perełki jak np. książkę 
z autografem noblistki Olgi 
Tokarczuk czy złoty łańcu-
szek podarowany nam przez 
100-letnią mieszkankę Alek-

sandrowa Łódzkiego. Osobną 
grupę wartościowych gadże-
tów zebraliśmy na licytacje 

na scenie głównej. Będzie tam 
można m.in. zlicytować orygi-
nalne koszulki WOŚP, koszul-
kę Budowlanych czy cenne 
vouchery na usługi oferowane 
przez lokalne fi rmy. 

Tradycyjny już bieg „Policz 
się z cukrzycą” zorganizowa-

liśmy tydzień wcześniej, by 
wyprzedzić nieco podobne 
imprezy w okolicy i skupić 
jak największą liczbę biega-
czy i kijkowców. Udało się! 
W minioną niedzielę po-
nad 200 osób wystartowało 
w „Marszu i biegu chomika” 
na stadionie MOSiR. Dzięki 
temu w najbliższą niedzielę 
będziemy mogli całkowicie 
skupić się na tym, co będzie 

się działo w mieście i gminie. 
Zacznijmy od charytatywnych 
kawiarenek AFS, które będą 
działały już od godziny 11:00 
w czterech lokalizacjach na 
terenie Aleksandrowa i Rą-
bienia, a dokładnie w parku 
miejskim, na osiedlu słonecz-

nym przy Intermarche, przy 
Pasażu Pierlejewskiego oraz 
przy strażnicy OSP w Rąbie-
niu. Ciasta już się pieką, a do 
akcji dołączyć może każdy, 
wystarczy upiec swoje ulubio-
ne i dostarczyć przez weekend 
na monitoring Urzędu Miej-
skiego. Dystrybucją zajmą się 
członkowie stowarzyszenia 
AFS i Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. 

Najdłużej działała będzie 
kawiarenka w Parku Miejskim, 
bo to właśnie tu zapraszamy na 
fi nałową imprezę. Scena wy-
startuje o godzinie 14:00, za-
czną dzieci z aleksandrowskich 
przedszkoli i szkół, po każdym 
z 10 występów odbędą się licy-

tacje przedmiotów wykonanych 
własnoręcznie przez dzieci. 
Obecność rodziców i koleżanek 
oraz kolegów z klasy obowiąz-
kowa! Następnie sceną za-
władną roztańczone Mażoretki, 
później rozgrzejemy się nieco 
przy treningu prowadzonym 
przez BLU fi tness. A to nie bę-
dzie jedyna sportowa atrakcja 
tego dnia, gdyż w hali sportowej 
LO SMS Aleksandrów Łódzki 
odbędzie się IX Turniej Halo-
wej Piłki Nożnej „Gramy dla 
WOŚP” o Puchar Burmistrza!

Jeśli mówimy o fi nale 
WOŚP, to nie może zabraknąć 
dobrej muzyki. W tym roku 
o tą działkę zadbają m.in. Da-
mian Ukeje, Tymon Tymań-
ski, a po światełku do nieba, 
tradycyjnie o 20:00, na scenie 
pojawi się Kasia Popowska 
z zespołem. Przypomnijcie 
sobie jej największe przeboje, 
będziemy śpiewać razem! 

Przed wspomnianym 
„Światełkiem do nieba” od-
będzie się licytacja fi nałowa 
i poznamy kwotę, jaką udało 
się zgromadzić burmistrzowi 
Jackowi Lipińskiemu za złote 
serduszko WOŚP! 

To oczywiście tylko zarys 
tego, co nas czeka w week-
end. Po szczegółowy program 
i więcej detali dotyczących 
tegorocznego fi nału odsy-
łamy na naszą stronę face-
book.com/WospAleksan-
drowLodzki 

Do zobaczenia w niedzielę! 
Siema! 

Zagramy! Po raz 31.
Już w najbliższą niedzielę 31. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy! W Aleksandrowie 
Łódzkim przygotowujemy się do tego wydarzenia 
już od kilku miesięcy. Wszystko po to, by znowu 
wesprzeć zbiórkę Fundacji WOŚP możliwie 
najwyższą kwotą. 
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20-lecie * jak ewoluowała aleksandrowska wieś

PRIORYTET 8: 
JAK EWOLUOWAŁA 
ALEKSANDROWSKA WIEŚ

Brak dróg, słabo wyposażone jednostki OSP, zanie-
dbane szkoły. Tak przed laty wyglądały aleksandrow-
skie sołectwa. Ale wieś się zmienia. Dziś jej oblicze zna-
cząco odbiega od tego sprzed 20 lat. Powodów jest kilka 
— z jednej strony, to napływowi mieszkańcy. Aleksan-
drów to przecież jedna z niewielu gmin w regionie, któ-
rej z roku na rok nie ubywa, a przybywa mieszkańców. 
Wielu z nich swoje miejsce na ziemi znalazło w jednym 
z 21 sołectw wchodzących w skład gminy. Ale aleksan-
drowskie wsie zmieniają się również dzięki, wartym 
dziesiątki milionów złotych, gminnym inwestycjom. 
Doliczyć należy do tego także ogromne środki, które 
wsparły działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Tereny wiejskie znajdujące się w granicach gminy są 
dziś nie tylko lepiej zurbanizowane, ale też bezpiecz-
niejsze. 

Każdego roku, począwszy od 2002, na rozwój tere-
nów wiejskich z gminnej kasy przekazywane są ogrom-
ne środki finansowe. Mowa zarówno o niewielkich in-
westycjach, wartych kilkadziesiąt tysięcy złotych (jak 
budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Bełdowie), 
jak i tych większych, wartych kilkaset tysięcy — przy-
kładem może być tu utwardzenie dróg czy remonty bu-
dynków OSP. Ostatnie 20 lat, to także duże — wielo-
milionowe inwestycje na terenach wiejskich. Przykład? 
Warta niemal 1 300 000 zł budowa budynku SP ZOZ 
w Bełdowie czy budowa drogi Izabelin — Budy Wolskie 
za milion sto tysięcy złotych. Jako przykład jednej z naj-
bardziej spektakularnych inwestycji można wskazać 
budowę pasywnej hali sportowej w Bełdowie. Koszt? 
7,5 miliona złotych. To dzięki takim inwestycjom, so-
łectwa rozwijają się, przyciągają nowych mieszkańców 
i zmieniają na lepsze życie tych, którzy mieszkają tu od 
lat. Przykłady można mnożyć — 2 miliony 600 tysięcy 
przeznaczono na budowę drogi łączącej Łobódź z Rudą 
Bugaj i Nakielnicą, 3 miliony — to inwestycja w budo-
wę sali gimnastycznej w Rąbieniu. Drogi między Sło-
wakiem, Zgniłym Błotem i Saniami to kolejne 2 milio-
ny. Suma wszystkich — małych i dużych inwestycji na 
terenach wiejskich — to prawie 50 milionów złotych. 
Dla mieszkańców aleksandrowskich sołectw oznacza to 
m.in. nowe drogi, oświetlenie ulic, nowe boiska, kana-
lizację, place zabaw, ale też rozbudowane szkoły, nowe 
hale sportowe czy chodniki. Gmina aktywnie i owocnie 
współpracuje też ze wszystkim sołtysami z 21 sołectw, 
a także z organizacjami i stowarzyszeniami z terenów 
wiejskich. Pieniędzy nie brakuje także dla 13 kół go-
spodyń wiejskich. Siedziba wielu z nich znajduje się 
w wyremontowanych i unowocześnionych przez gminę 
strażnicach OSP. Koła, które posiadają własne lokale, 
też nie pozostały bez wsparcia. Na wszystkie remonty 
przeznaczono w sumie kilkaset tysięcy złotych. Od 20 
lat Aleksandrów nie szczędzi również środków finan-
sowych — inwestując w najpilniejsze potrzeby Ochot-
niczych Straży Pożarnych. To 11 jednostek i ponad pół 
tysiąca strażaków. Zainwestowano m.in. w nową siedzi-
bę, wraz z wyposażeniem dla OSP w Bełdowie. Kolejne 
kilkaset tysięcy złotych to remonty strażnic, utwar-
dzenie placów przed jednostkami, zakup kamery ter-
mowizyjnej, gaśnic czy wyposażenia wozów i strażnic. 
Skorzystały na tym m.in. jednostki OSP z Adamowa, 
Aleksandrowa, Bełdowa, Bełdowa Krzywej Wsi, Chro-
śna, Jastrzębia Górnego, Nakielnicy, Prawęcic, Rąbie-
nia, Sań i Sobienia. Gmina dba też o to, by strażacy 
dysponowali nowoczesnymi wozami bojowymi. Mowa 
o wielokrotnych dofinansowaniach jak i całkowitym 
sfinansowaniu wozów m.in. dla jednostek z Jastrzębia, 
Prawęcic, Rąbienia, Adamowa czy Aleksandrowa i Na-
kielnicy. Tylko na ten cel, przez lata, Aleksandrów prze-
znaczył wiele milionów złotych. 

Nasi strażacy od lat przodują w rankingach wyjaz-
dowości. Są doskonale wyszkoleni i nadal podnoszą 
swoje kwalifikacje. Gminni ochotnicy uczestniczyli 
m.in. w akcji gaśniczej w czasie ogromnego pożaru wy-
sypiska na terenie Boruty w Zgierzu. Zorganizowali też 
ogólnopolską akcję wspierającą Jurka Owsiaka. Ratują, 
pomagają i szkolą. Są, tak jak wszystkie nasze sołectwa, 
powodem do dumy. (jc) 

Wiele dróg zyskało nową nawierzchnię

Na szkołach też nie oszczędzano 
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szkoły na terenie gminy są dziś nowoczesne i doskonale wyposażone Strażacy dysponują nowoczesnymi wozami

Remonty strażnic — jeden z priorytetów gminy Oczyszczalnia ścieków — to jedna z wielu inwestycji
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Albania to ostatnio bardzo popularny kierunek waka-
cyjnych podróży. Bałkański kraj o zróżnicowanej topo-
grafi i, malowniczo położony nad Morzami – Adriatyckim 
i Jońskim przyciąga śródziemnomorskim klimatem, pięk-
nymi widokami i rozległymi plażami. Autorka oprowadza 
nas po historycznych miastach, rozmawia z Albańczyka-
mi, wysłuchuje wspomnień z czasów dyktatury, opowieści 
o pierwszych feministkach, tradycyjnych kilkudniowych 
weselach i wielokulturowości  - „niezwykła w albańskiej 
kulturze jest właśnie możliwość uczestniczenia w ciągu 
roku w obrzędach różnych religii. Przy świątecznym stole 

mogą zasiąść i chrześcijanie, i muzułmanie, i to kilka czy nawet kilkanaście razy w roku.” 
Izabela Nowek zabiera nas w podróż po złożonej rzeczywistości Albanii – krainie orłów, 
w której żywa jest legenda Skandenberga. 

„Jakie może mieć szanse na sukces ktoś, kto ma na 
nazwisko NIEFART? To jasne, że żadnych. Absolutnie 
żadnych. Pech polubił mnie od pierwszego wejrzenia. 
I tylko czeka, żeby podłożyć mi kolec…” Tak zaczyna 
się opowieść o przygodach nastoletniego Tomka, któ-
remu przydarzają się same niepowodzenia. W tytuło-
wej historii, "Gacie na łopacie", chłopiec bierze udział 
w międzyszkolnych zawodach pływackich. Niespodzie-
wanie na basenie znika mu worek z ręcznikiem i ubra-
niami... Co się wydarzy? Jak Tomek rozwiąże ten pro-
blem? Książka zawiera dziewięć historii o perypetiach 

pechowego bohatera, napisanych z dużą dozą humoru ale i pokazuje problemy na-
stoletniej młodzieży. 

Miłośnicy literatury  z gatunku fantastyki koniecznie 
muszą sięgnąć po trylogię Adama Przechrzty, z cyklu Ma-
teria Prima.  Mamy tu do czynienia z ucztą czytelniczą, na 
której jest serwowana ciekawa koncepcja świata fi kcyjnego 
w odniesieniu do autentycznych postaci, czy wydarzeń hi-
storycznych. Główni bohaterowie to polski alchemik Olaf 
Rudnicki oraz rosyjski wojskowy Sasza Samarin, którzy 
z pozoru prowadzą normalne życie. Ale czy normalnością 
można nazwać pojawienie się w samym środku najwięk-
szych miast świata wynaturzonych enklaw, które wciąż się 
rozrastają a żyjące w nich stworzenia są rodem z mrocz-
nych legend. Takie zestawienie prowadzi do narastających 

konfl iktów, stawiając pod znakiem zapytania rozwiązania pokojowe. Nieubłagalnie zbliża 
się wojna. Jaką rolę odegrają nasi bohaterowie?  Finał znajdziecie w kolejnych częściach 
książki, zaczynając od „Adepta”, po „Namiestnika” na „Cieniu” kończąc. 

Elżbieta i Małgorzata to imiona sióstr Windsor, które na 
stałe zapisały się na kartach historii. Te dwie tak różniące 
się od siebie kobiety, choć połączone więzami rodzinnymi 
to pełniły odmienne pozycje na dworze królewskim. Ich 
relacje były poddawane wielu próbom. Od najmłodszych 
lat najlepsze przyjaciółki, jednak kiedy Elżbieta wstąpiła 
na tron, Małgorzata znana z buntowniczego charakteru, 
często dawała swojej siostrze powody do zmartwień. Do 
tego prywatnego świata rodziny królewskiej, zabiera nas 
Andrew Morton w swojej książce pt. „Elżbieta i Małgorza-
ta”. Pozycja tym bardziej ciekawa, że choć powstało już 
wiele książek i fi lmów dokumentujących fakty na temat 

Royal Family, to w tym przypadku mamy do czynienia z niezwykle trudnymi i osobistymi 
relacjami sióstr. A jak wiadomo, każde najmniejsze potknięcie nie umknęło uwadze opi-
nii publicznej i podlegało restrykcyjnym zasadom protokołu królewskiego.

ogłoszenia 

Książki dostępne 
w Bibliotece Publicznej 
im. Jana Machulskiego 

przy placu Kościuszki 12

27 stycznia PIĄTEK
FERIE Z SUPERBOHATERAMI | spotkanie z instruktorem klubu Otofi tness
10:00 Zadziwiający Kot Maurycy (93’) – Wlk. Brytania, Niemcy
18:30 Niebezpieczni  dżentelmeni (107’) – Polska
20:20 Gra fortuny (114’) – USA, Chiny
28 stycznia SOBOTA
12:00 Zadziwiający Kot Maurycy (93’) – Wlk. Brytania, Niemcy
13:40 Zadziwiający Kot Maurycy (93’) – Wlk. Brytania, Niemcy
15:15 Avatar 2: istota wody (193’) – USA (DUBBING)
18:30 Niebezpieczni  dżentelmeni (107’) – Polska
20:20 Gra fortuny (114’) – USA, Chiny
29 stycznia NIEDZIELA
11:20 Zadziwiający Kot Maurycy (93’) – Wlk. Brytania, Niemcy
13:00 Zadziwiający Kot Maurycy (93’) – Wlk. Brytania, Niemcy
14:45 Avatar 2: istota wody (193’) – USA (DUBBING)
18:00 Niebezpieczni  dżentelmeni (107’) – Polska
19:50 Gra fortuny (114’) – USA, Chiny
3 lutego PIĄTEK
18:30 Masz Ci los (90’) – Polska
20:10 Pokusa (105’) - Polska
4 lutego SOBOTA
12:00 Kot w butach: ostatnie życzenie (100’) – USA
13:45 Mumie (88’) - Hiszpania
15:15 Pimi z krainy tygrysów (94’) - Włochy
17:00 Masz Ci los (90’) – Polska
18:40 Masz Ci los (90’) – Polska
20:15 Pokusa (105’) – Polska
5 lutego NIEDZIELA
11:00 Mumie (88’) - Hiszpania
12:30 Mumie (88’) - Hiszpania
14:00 Pimi z krainy tygrysów (94’) - Włochy
15:40 Masz Ci los (90’) – Polska
17:15 Masz Ci los (90’) – Polska
18:50 Pokusa (105’) - Polska
10 lutego PIĄTEK
18:30 Asterix i Obelix: Imperium smoka (111’) – Francja
20:30 Magic Mike: Ostatni taniec (107’) - USA
11 lutego SOBOTA
12:15 Mumie (88’) - Hiszpania
14:00 Asterix i Obelix: Imperium smoka (111’) - Francja
19:30 Magic Mike: Ostatni taniec (107’) - USA
12 lutego NIEDZIELA
11:00 Mumie (88’) - Hiszpania
12:30 Mumie (88’) - Hiszpania
14:00 Asterix i Obelix: Imperium smoka (111’) - Francja
16:00 Masz Ci los (90’) – Polska
17:30 Asterix i Obelix: Imperium smoka (111’) - Francja
19:30 Magic Mike: Ostatni taniec (107’) - USA
14 lutego WTOREK
17:00 Kot w butach: ostatnie życzenie (100’) – USA
18:50 Magic Mike: Ostatni taniec (107’) – USA

www.kinospojnia.pl 726 506 506 

„Aleksandrowski Program Mieszkaniowy” Sp. z o. o.
w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza przetarg nieograniczony na 
wynajem lokalu użytkowego o pow. 28,07 m kw. (na prowadzenie 
działalności o charakterze nieuciążliwym) znajdującego się przy ul. 
Machulskiego 1 w Aleksandrowie Łódzkim. Lokal wyposażony jest 
w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralne ogrze-
wanie. Stawka wywoławcza czynszu wynosi 18,00 zł plus VAT.  

Przetarg odbędzie się 2.02.2023 r. o godz.10.00 w siedzibie Spół-
ki ul. 1 Maja 28/30 (pokój nr 7). Aby przystąpić do przetargu należy:

- wpłacić wadium w wysokości 1 242,94 zł na konto Spółki (BS 
Aleksandrów Łódzki 09 8780 0007 0116 3315 1002 0001) . W ty-
tule przelewu należy zawrzeć imię i nazwisko wpłacającego, na-
zwę fi rmy oraz cel w jakim został wykonany przelew, tj. „Wpłata 
wadium: przetarg na lokal użytkowy przy ul. Machulskiego 1”.

- w dniu przetargu dostarczyć do siedziby Spółki, potwierdze-
nie dokonania wpłaty wadium,  numer konta bankowego na któ-
ry ma zostać zwrócone wadium w przypadku przegrania przetar-
gu, jego odwołania lub niespełnienia warunków koniecznych do 
przystąpienia, oraz nazwę, numer NIP i REGON zarejestrowanej 
działalności gospodarczej.

- wpłaty wadium należy dokonać do godziny 12.0 w dniu 
01.02.2023 r.

Zastrzegamy sobie prawo wynajmu lokalu w stanie w jakim się 
znajduje oraz unieważnienia przetargu lub odstąpienia od niego 
bez podania przyczyny. W przypadku dodatkowych pytań prosi-
my o kontakt tel. 42 218-56-69 lub 42 218-56-61. 
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aktualności

Zapraszamy na pełne wiedzy i dobrych 
porad wydarzenie, które odbędzie się 5 
lutego w Fizjo-Balans Gabinet Rehabili-
tacji! Dzień Zdrowia skierowany jest do 
wszystkich, którzy potrzebują naturalne-
go wsparcia organizmu we wspomaganiu 
leczenia chorób, infekcji a także w pro-
filaktyce. Tego dnia (niedziela) do dys-
pozycji aleksandrowian będą specjaliści 
i terapeuci z różnych dziedzin. Dodatko-
wo każdy, kto weźmie udział w warszta-
tach, otrzyma kupon rabatowy do wyko-
rzystania na dowolny zabieg w gabinecie. 

Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00, a pierw-
sza jego część będzie dotyczyć refleksoterapii 
i naturoterapii we wsparciu zdrowia. Warsz-
tat rozpocznie się krótkim wykładem o naturotera-
pii. Podczas warsztatu będzie można również za-
poznać się z technikami refleksoterapii — w formie 
pokazu zabiegu. Prowadzący: Tomasz Małecki – na-
turoterapeuta, refleksolog. W codziennej praktyce 
zajmuje się wykorzystaniem medycyny naturalnej, 
stosuje m.in. zabiegi akupunktury, pinopresury, hi-
rudoterapii i masażu trzewnego.

Około godz. 13.00 chętni będą mogli poznać 
najważniejsze punkty marma w swoim ciele 
i ich wpływ na zdrowie. Zabiegi lub porady ajur-
wedyjskie poprzedzone są rozmową i oceną dobro-
stanu konkretnej osoby, obejmującą wiele obsza-
rów stylu życia jednostki, właśnie po to, by zabiegi 
były jak najbardziej zindywidualizowane — temu 
służą m.in. proste testy, pomagające określić typ 
doszy. Tego, czym jest dosza i co się dzieje, kiedy 

brak w niej równowagi, można będzie dowiedzieć 
się podczas warsztatów. Podczas warsztatu każdy 
uczestnik przeprowadzi test na dosze, a także zapo-
zna się z zabiegiem ajurwedyjskim (w formie poka-
zu). Warsztat poprowadzi Dorota Bełdowska-Zemła 
— terapeuta ajurwedy.

Na godz. 15.00 zaplanowane zostały warsztaty 
pt. „Olejki eteryczne w budowaniu odporno-
ści”. Aromaterapia ma za zadanie nie tyle leczenie 
chorób, co poprawę ogólnego stanu zdrowia, utrzy-

manie harmonii oraz pobudzenie sił witalnych orga-
nizmu. Wprowadzając w ramach zabiegów z zakre-
su aromaterapii do organizmu zawarte w olejkach 
eterycznych substancje biologicznie czynne, można 
oczekiwać między innymi miejscowego ich dzia-
łania na skórę, błonę śluzową dróg oddechowych, 
a także wpływu na stan psychofizyczny. Ponadto ak-
tywne substancje odznaczają się wielokierunkowym 
działaniem: bakteriobójczym, przeciwzapalnym, 
rozgrzewającym i rozkurczającym. By móc stoso-

wać aromaterapię, należy znać mechanizm działa-
nia oraz wpływ związków chemicznych zawartych 
w olejkach na organizm człowieka. Podczas warsz-
tatu będzie można zapoznać się z najczęściej stoso-
wanymi olejkami w leczeniu infekcji, a także z ma-
sażem Aroma Touch z użyciem olejków. Warsztat 
poprowadzi dr Anna Kalinowska, internista.

Na zakończenie (ok. godz. 17.00) — warsztat 
„Ziołolecznictwo w medycynie chińskiej”. 
Medycyna chińska skupia się na przywróceniu har-
monii ciała i umysłu. Zdrowie zależy tam od pra-
widłowego, niezaburzonego przepływu Qi w meri-
dianach. Powodzenie terapii zależy od precyzyjnej 
diagnozy i znalezienia prawdziwego źródła choroby. 
Terapeuta dysponuje wieloma narzędziami, do któ-
rych należą m.in.: diagnostyka z pulsu, diagnostyka 
z języka, diagnostyka brzucha, obserwacja, badanie 
ciała i oczywiście dokładny wywiad.

Wielokierunkowość działania ziół pozwala sto-
sować je w chorobach przewlekłych, jak i w stanach 
ostrych. Celem praktyki jest szybki powrót pacjen-
ta do zdrowia dzięki indywidualnemu podejściu. 
Warsztat poprowadzi Martyna Kucharska, na co 
dzień zajmująca się diagnozą i terapią ziołową wg 
Kanonicznej Medycyny Chińskiej.

Po warsztacie z ziołolecznictwa jest możliwy za-
pis na indywidualną diagnozę i dobór ziół — liczba 
miejsc ograniczona!

W ramach wstępu na warsztaty każdy uczestnik 
otrzymuje rabat 20 % do wykorzystania na wybrany 
zabieg w gabinecie ważny 1 miesiąc.

Przyjdź i poznaj nasz Zespół! 
Zapisy i informacje: tel. 607 11 85 11. 
Fizjo-Balans, ul. Konopnickiej 17, Aleksandrów 

Łódzki. Liczba miejsc ograniczona! 

Warsztaty dla zdrowia i urody — zaproszenie
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BURMISTRZ ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO 
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie 

 
 

Położenie  
Nieruchomości  

Nr działki, 
powierzchnia 

opis 

 
Nr księgi 

wieczystej 
Przeznaczenie w pzp/cel  

Czas trwania 
użyczenia/ 

wysokość opłat 

Aleksandrów Łódzki 
pl. Kościuszki Tadeusza 

obręb A-1 

635/2-
1,5975ha, w 

tym użyczenie 
1m2  

 
Teren parku. 

LD1G 
/00044421/5 

 

D21,U-tereny usług i 
drobnej wytwórczości. 
Użyczenie części 
nieruchomości na cele 
ustawienia urządzenia do 
wydawania zdrowej karmy 
dla ptactwa tzw.,, Ptasi 
Bufet’’  

do 3 lat, 
użyczenie bezpłatne 

 
 

 Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń oraz zostanie 
zamieszczony na stronie internetowej Urzędu, BIP Urzędu na okres od dnia 19 stycznia 2023r. do dnia 
10 lutego 2023r. 

 
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu 
Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, pok.112, tel. 042 270 03 54. 
 
 
Aleksandrów Łódzki 19 stycznia 2023 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., 17.01.2023r. 
8. Przetarg odbędzie się 28 lutego 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 22 lutego 2023r. w kasie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzki lub na 
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zabudowy mieszkaniowej. Realizacja nowej zabudowy poza obszarem strefy wyznaczonej na rysunku planu. Szczegółowe warunki zabudo-
wy 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). 
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mości 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., 17.01.2023r.
8. Przetarg odbędzie się 28 lutego 2023. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim Plac Tadeusza Kościusz-
ki 2 (budynek B-I piętro sala ślubów). 
9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką lub przelewem do dnia 22 lutego 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 22 lutego 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 reprezento-
wania 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 zastrze-
żone 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 nieru-
chomości przez cudzoziemców.
14. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie najpóźniej w terminie do 
08 marca 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 zawar-
cia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.
Aleksandrów Łódzki, dnia 18 stycznia 2023 roku. 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Budy Wolskie w rejonie D.G.120022E oraz ulicy Malowniczej  
i Szafirowej – etap 1

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1846, poz. 2185 i poz. 2747.), art. 29 oraz art. 39 ust. 1 
i art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029; 

zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1260, poz. 1261, poz. 1783, poz. 1846 i poz. 2687.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Alek-
sandrowie Łódzkim nr LX/576/18 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego 
Budy Wolskie w rejonie D.G.120022E oraz ulicy Malowniczej i Szafirowej zmienionej uchwałą XVI/105/19 z dnia 

26 września 2019 roku oraz uchwałą LIV/388/22 z dnia 27 kwietnia 2022 roku.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrę-
bu wiejskiego Budy Wolskie w rejonie D.G.120022E oraz ulicy Malowniczej i Szafirowej – etap 1 wraz z jego prognozą 
oddziaływania na środowisko. 
Wyłożenie projektu odbywać się będzie w dniach od 6 lutego 2023 roku do 28 lutego 2023 roku w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Kościuszki 2, pokój 109, w godzinach od 9.00 do 15.00. 
Projekt planu wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie także w Biuletynie Informacji 
Publicznej w zakładce Prawo Lokalne → Zagospodarowanie Przestrzenne → Wyłożenie projektu planu do publicznego 
wglądu. 
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz w prognozie oddziaływania na środowisko 
odbędzie się w dniu 17 lutego 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Kościuszki 
2 (sala ślubów) o godzinie 13.30.  Zgodnie z art. 17 pkt 11 oraz art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym – każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu  miejscowego może wnieść uwagi, do Burmi-
strza Aleksandrowa Łódzkiego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2023 roku. Uwagi mogą być wnoszone 
w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty 
elektronicznej na adres: gmina@aleksandrow-lodzki.pl. Powinny one zawierać imię i nazwisko albo nazwę, adres za-
mieszkania lub siedziby, a także jednoznaczne oznaczenie nieruchomości, której dotyczą. 

Jednocześnie zgodnie z art. 29 i 39 ust. 1. ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko – uwagi 
i wnioski do prognozy oddziaływania projektu planu miejscowego na środowisko, należy wnosić do Burmistrza Alek-
sandrowa Łódzkiego w nieprzekraczalnym terminie do 16 marca 2023 roku. Uwagi w tym postępowaniu należy składać 
w formie pisemnej lub ustnej do protokołu. Pisemne uwagi należy kierować na adres Urzędu Miejskiego w Aleksandro-
wie Łódzkim, Plac Kościuszki 2 albo w formie elektronicznej na adres email: gmina@aleksandrow-lodzki.pl. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego.

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

• Przyjmę szwaczki na automaty szyjące rajstopy. Tel. 602 735 656.
• Sprzedam mieszkanie 34 m kw. w Aleksandrowie Łódzkim (blok, parter). Tel. 664 194 282. 
• Siano w kostkach i belkach sprzedam. Cena 50 gr. za kilogram. Tel. 799 897 429. 
• Przyjmę dobrze szyjące szwaczki, chętnie — emerytki lub rencistki. Tel. 603 872 267. 
• Skup aut. Tel. 732 835 299. 
• Dekarstwo, blacharstwo i docieplenia elewacji budynków. Tel. 889 008 557. 
• Sprzedam dom czteroizbowy z łazienką o łącznej powierzchni 110 m kw. razem z działką 

o powierzchni 428 m kw. w Aleksandrowie Łódzkim lub zamienię na bloki. Tel. 668 523 733.
• Sprzedam niedrogo saksofon tenorowy VELTKLANG + klarnet B strój francuski. Tel. 668 523 733.
• Zaopiekuję się dzieckiem lub domem dwa razy w tygodniu w Aleksandrowie, Kochanówku, Rąbieniu, 

Zielony Romanów, Osiedle Słoneczne. Telefon: 669 294 356. 
• Oprawa muzyczna, wesela, bale i inne uroczystości. Tel. 604 534 243.
• 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. 
• Sprzedam działkę budowlaną w Starych Krasnodębach o powierzchni 1138 m kw. Tel. 517 87 87 03.
• Likwidacja całkowita mieszkań, domów, strychów, komórek. Wywiozę wszystkie zbędne graty. Tylko 

zadzwoń. Tel. 500 551 929. 
• Kupię pamiątki z PRL-u, zabawki, antyki, starocie i inne. Tel. 519 691 609. 

PRZYJMUJEMY BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
redakcja@aleksandrow-lodzki.pl lub tel. 42 27 00 342

OGŁOSZENIA DROBNE

„Aleksandrowski Program Mieszkaniowy” Sp. z o. o. w Aleksandrowie Łódzkim 
ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o pow. 14,26 m2 
(na prowadzenie działalności o charakterze nieuciążliwym) znajdującego się przy 

ul. Wojska Polskiego 32 w Aleksandrowie Łódzkim. 
Stawka wywoławcza czynszu wynosi 29,00 zł plus VAT. 

Przetarg odbędzie się w dniu 09.02.2023 r. o godz.10.00 w siedzibie Spółki 
ul. 1 Maja 28/30 (pokój nr 7). Aby przystąpić do przetargu należy:

- wpłacić wadium w wysokości 1 017,00 zł na konto Spółki (BS Aleksandrów Łódzki 
09 8780 0007 0116 3315 1002 0001). W tytule przelewu należy zawrzeć imię i nazwi-
sko wpłacającego, nazwę firmy oraz cel w jakim został wykonany przelew, tj. „Wpłata 
wadium: przetarg na lokal użytkowy przy ul. Wojska Polskiego 32”.

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

- wpłaty wadium należy dokonać do godziny 1200 w dniu 08.02.2023 r.
Zastrzegamy sobie prawo wynajmu lokalu w stanie w jakim się znajduje oraz unie-

ważnienia przetargu lub odstąpienia od niego bez podania przyczyny. W przypadku 
dodatkowych pytań prosimy o kontakt tel. 42 218-56-69 lub 42 218-56-61. 
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Z pasji do sportu…

Michał Kiński

Przed nami dziesiąta edycja 
plebiscytu „Sportowiec Roku 
Aleksandrowa Łódzkiego”. 
Tym razem przyszedł czas na 
podsumowanie 2022 roku. 
Głosowanie trwa od 20 stycz-
nia do 5 lutego na stronie 
www.sportowiec.aleludzki.
pl. Możemy oddać po jednym 
głosie w sześciu kategoriach: 
Sportowiec, Młodzieżowy 
Sportowiec, Trener, Drużyna, 
Sportowa Impreza oraz Klub 
Fitness. Zachęcamy wszyst-
kich do wzięcia udziału w wy-
borze laureatów. 

Dziesięć lat, to nie tylko dekada 
zmian w gminie Aleksandrów Łódzki, 
ale również w życiu każdego sportow-
ca czy trenera. W styczniu 2014 roku 
odbyła się pierwsza w historii gala 
sportowa zorganizowana przez Urząd 
Miejski w Aleksandrowie. Sportow-
cem Roku został Robert Urbanek, 
lekkoatleta z MKS Aleksandrów. 
W pierwszym plebiscycie kibice mo-
gli oddać swój głos poprzez kupon 
umieszczony w gazecie „40 i cztery” 
oraz poprzez stronę facebookową. 
Rok później wprowadzono zmiany, 
doszła również nowa kategoria: Mło-
dzieżowy Sportowiec Roku. Od kilku 
lat głosujemy poprzez wspominaną na 
początku stronę internetową. Następ-
nie Kapituła plebiscytu przeprowadza 
głosowanie i po zsumowaniu punktów 
mamy wyniki.

Podczas uroczystej gali (16 lutego) 
transmitowanej przez Telewizję Alek-
sandrów Łódzki, poznamy laureatów 
w poszczególnych kategoriach. Zosta-
ną wręczone Nagrody Specjalne Bur-
mistrza oraz nagrody i stypendia dla 
najlepszych sportowców i trenerów 
z gminy Aleksandrów Łódzki. 

Szczegółowe informacje o nomina-
cjach znajdziemy na stronie ww.spor-
towiec.aleludzki.pl.

Kategoria: Sportowiec Roku

Alicja Jarząb – UKS Basket Aleksan-
drów Łódzki
Damian Tomasik – T.S. Sokół Alek-
sandrów Łódzki
Robert Urbanek – MKS Aleksandrów 
Łódzki

Kategoria: Młodzieżowy Sporto-
wiec Roku

Oskar Graczyk – MKS Aleksandrów 
Łódzki
Natalia Ociepa – CKKT Bushi Alek-
sandrów Łódzki

Tomasz Ośkiewicz – MKS Aleksan-
drów Łódzki
Marta Rychter – T.P. Olimpijczyk 
Aleksandrów Łódzki
Jan Sadowski – T.S. Sokół Aleksan-
drów Łódzki
Maja Sławińska - CKKT Bushi Alek-
sandrów Łódzki
Gabriela Sobolak – T.P. Olimpijczyk 
Aleksandrów Łódzki
Aleksandra Stasiełowicz – UKS Ba-
sket Aleksandrów Łódzki
Antonina Trafalska – T.P. Olimpij-
czyk Aleksandrów Łódzki
Kacper Uliński – MKS Aleksandrów 
Łódzki

Kategoria: Trener Roku

Damian Gamus – T.S. Victoria Rąbień
Tomasz Lewiński – T.P. Olimpijczyk 
Aleksandrów Łódzki
Radosław Olczyk – T.S. Sokół Alek-
sandrów Łódzki
Piotr Ostojski – MKS Aleksandrów 
Łódzki
Adam Rajkowski – UKS Basket Alek-
sandrów Łódzki

Sebastian Ziembikiewicz – CKKT 
Bushi Aleksandrów Łódzki

Kategoria: Drużyna Roku

Centrum Kształcenia Tradycyjnego 
Bushi Aleksandrów Łódzki
Libero VIP Aleksandrów Łódzki
MKS Aleksandrów Łódzki
UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki
Victoria Rąbień rocznik 2009

Kategoria: Sportowa Impreza 
Roku

Aleksandrowska Strefa Kibica
Aleksandrów Łódzki Cup
Copa Aleksandrów Łódzki
Horseprofi  Challenge w Adamowie 
Starym
Marsz Nordic Walking
Moro Run
Ogólnopolski Finał Drużynowych Bie-
gów Przełajowych
Piknik Charytatywny w Obronie Praw 
Zwierząt
Wyścig Kolarski Masters

Kategoria: Klub Fitness Roku

Beauty Line – Siłownia i fi tness dla 
kobiet
BLU Fitness
Cocofi t
EMS Fitfactory
Otofi tness
Upgrade.Studio

Nominacje w 10. Plebiscycie na Sportowca 
Roku Aleksandrowa Łódzkiego 2022

Ponad 200 osób wystar-
towało w niedzielę rano 
w Aleksandrowskim Bie-
gu i Marszu Chomika — 
WOŚP. Policz się z cukrzy-
cą. Doskonała zabawa oraz 
aktywne spędzanie czasu 
a przy okazji wsparcie dla 
najgłośniejszej orkiestry 
świata to już aleksandrow-
ska tradycja. 

O godzinie 10 biuro za-
wodów przeżywało praw-
dziwe oblężenie. Na starcie 
pojawiły się całe rodziny, 
a „startowe” wpadało do 
puszki WOŚP. Medale, 
ognisko i kiełbaski było do-
pełnieniem tego niesamo-
witego dnia. (kbs)

Biegamy — pomagamy



14:00-16:30 – Występy dzieci 
(po każdym występie licytacje prac wykonanych przez dzieci)

16:30 – Aleksandrowskie Mażoretki
16:45 – Licytacje

17:00 – Występ zespołu Aleksandrowianie
17:15 – Licytacje

17:30 – Pokaz BLU Fitness
17:45 – Licytacje

18:00 – Koncert Damiana Ukeje
18:45 – Licytacje

19:00 – Koncert Tymona Tymańskiego
19:45 – Licytacja fi nałowa

20:00 – Światełko do nieba
(akompaniuje Orkiestra Dęta OSP Aleksandrów Łódzki)

20:15 – Koncert Kasi Popowskiej 

PROGRAM SCENICZNY:


