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Burmistrz wraz z Przyjaciółmi 
i Przedsiębiorcami zebrał 
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fakty i opinie

Setne urodziny obchodziła 
7 lutego Kazimiera Krakowiak 
z Aleksandrowa. Jubilatka spę-
dziła je w gronie rodziny i za-
proszonych gości, wśród których 
nie zabrakło burmistrza miasta. 
Pani Kazimiera, mimo swoich lat 
świetnie się czuje, jest sprawna fi-
zycznie, a jej hobby to skoki nar-
ciarskie. Było więc o czym poroz-
mawiać przy stole, tym bardziej 
że burmistrz znany jest ze swoich 
sportowych zainteresowań. 

Jubilatka mieszka w Aleksan-
drowie poł wieku, ale w gminie 
lat 70 lat. Wcześniej miała gospo-
darstwo w Bełdowie-Krzywej Wsi. 
Pani Kazimiera doczekała się 3 có-
rek. Obecnie mieszka z najmłod-
szą, ale w razie czego pomocą słu-
żą mamie wszystkie trzy. Jubilatce 

życzymy dużo zdrowia, uśmiechu 
i kochających osób wokoło. 

Był to już drugi w tym roku ju-
bileusz 100-lecia w gminie Alek-

sandrów Łódzki, a w planach są 
jeszcze dwa. Rok 1923 jest więc 
pod tym względem rokiem wyjąt-
kowym. (kbs)

Kolejne 100 lat

Tegoroczne egzaminy dojrza-
łości rozpoczną się od 4 maja. 
Zatem do matury pozostało około 
90 dni. To czas nie tylko na naukę 
i powtarzanie do egzaminów, ale 
również czas wielkich bali stud-
niówkowych. 

1 lutego o godzinie 12.00 ma-
turzyści usłyszeli pierwsze dźwię-
ki muzyki, które oznaczały, że 
poloneza czas zacząć. Jest to już 
kilkunastoletnia tradycja szko-
ły, która została zapoczątkowana 
w 2010 roku.

W czwartek w samym sercu 
Aleksandrowa Łódzkiego, na 
Placu Kościuszki zgromadzili 
się nie tylko uczniowie szkoły 
ponadpodstawowej, ale tak-
że ich rodziny. To właśnie tu-
taj bliscy mogli zobaczyć jak 
przygotowani są maturzyści do 
pierwszego ważnego balu w ich 
życiu, który odbył się kilka dni 
później — w sobotę 4 lutego. 
Wtedy maturzyści SMS-LO 
wraz ze swoimi nauczycielami 
bawili  się na balu studniów-

kowym w sali bankietowej Jan 
Sander. 

Tego samego wieczoru druga 
szkoła z Aleksandrowa — Zespół 
Szkół Zawodowych im. Stanisła-
wa Staszica, miała swój wielki 
przedmaturalny bal w Czarnym 
Stawie. I tam nie zabrakło polo-
neza, który od zawsze jest trady-
cją studniówek. 

Wszystkim Maturzystom ży-
czymy powodzenia na maturze, 
mało stresu i wysokich wyników 
egzaminów. 

Zatańczyli Poloneza

Studniówka SMS-LO. 

Polonez Maturzystów w sercu miasta

PiS nic nie wie o kobietach
Dojście do władzy takiej partii jak PiS, spo-

wodowało radykalne wycofanie się z niemal 
wszelkich prokobiecych i tak naprawdę proro-
dzinnych projektów. Kiedy mocno konserwa-
tywna partia i jej członkowie idą ramię w ramię 
z kościołem katolickim, dla kobiet nie może to 
oznaczać nic innego, jak ponowne, stopniowe 
pozbawianie ich podstawowych praw oraz spro-
wadzenie do roli obywatela drugiej kategorii 
— bezwzględnie podporządkowanego i wysta-
wionego na chybione pomysły starych kawale-
rów. Publiczne głoszenie przez prezesa rządzącej 
partii „prawd” o przyczynach niskiej dzietności 
w Polsce nijak mają się do prawdziwych przy-
czyn tego stanu. Ale taka rola Prezesa Kaczyń-
skiego i jego pomagierów: wzburzyć nastroje, 
zamieszać w kotle i przykryć swoje nieudacznic-
two i niezbyt skrywaną niechęć do kobiet. 

 Z partią rządzącą po drodze jest tej części 
kościelnych hierarchów, którzy chcieliby utrzy-
mać status quo. Dlatego bardzo głośno i bardzo 
mocno wołają o roli kobiety w społeczeństwie, 
ale tylko takiej, jaka dla nich jest wygodna. 
Pozbawianie połowy społeczeństwa możliwości 
decydowania o sobie, swoim zdrowiu i rozwoju 
z pewnością nie przyniesie żadnych korzyści 
— nikomu. Inne sprawy — jak dostęp do specja-
listycznych badań prenatalnych, skuteczność 
w ściąganiu alimentów (kobiety w większości są 
ich „beneficjentkami”) czy walka z powszechną 
przemocą wobec kobiet oraz uprzedmiotowienie 
to sprawy wciąż niezałatwione. Po tym rządzie 
nie spodziewam się tego z resztą zupełnie. 

Dlatego ta „gorsza” według PiS i kościoła 
katolickiego połowa społeczeństwa, oczywi-
ście przy wsparciu dojrzałych i normalnych 
mężczyzn nie opuszcza gardy. I nie zrobi tego 
nigdy… (yagmur)

Studniówka w ZSZ im. S. Staszica. 
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inwestycje

Choć pod jedną nazwą, 
to przy ulicy Placydowskiej 
działają dwie fabryki. Fabry-
ka silników i zakład napędów. 
W pierwszym produkuje się 
4 tys. silników tygodniowo, 
eksportowanych na wszystkie 
kontynenty. Nie inaczej jest 
i w fabryce napędów, która 
swoimi innowacyjnymi roz-
wiązaniami podbija światowe 
technologie. Aleksandrowska 
fabryka jest znaczącym punk-
tem na mapie tego świato-
wego giganta. Ponad połowa 
z 700 mln dolarów obrotu 
w Polsce pochodzi właśnie 
z Aleksandrowa. Tu również 
w ostatniej dekadzie prowa-
dzono sporo inwestycji na 
niebagatelną kwotę 120 mln 
dolarów. 

— Kiedy ponad 10 lat temu 
stawialiśmy pierwsze kroki, 
wierzyliśmy, że nam się uda. 
Dziś wiemy, że te postawione 
cele zostały osiągnięte — jed-

nak na tym nie koniec. Nasz 
rozwój chcemy kontynuować, 
chcemy się wciąż rozwijać i tu 
mówimy o kolejnych kilku-
dziesięciu milionach dolarów 
na inwestycje w Aleksan-
drowie. Tym samym kolejne 
kilkaset osób znajdzie za-
trudnienie — mówi Robert 
Szczotka, dyrektor zarządza-
jący biznesem systemów na-
pędowych ABB w Polsce. 

Obecnie w aleksandrow-
skiej fabryce zatrudnionych 
jest ponad tysiąc osób: od 
pracowników produkcji po 
wybitych inżynierów. Więk-
szość kadry stanowią alek-
sandrowianie oraz pracowni-
cy z sąsiednich miast i gmin, 
jednak wśród załogi można 
wyróżnić dwadzieścia naro-
dowości m.in. z Chin, Indii, 
Stanów oraz Europy. Średni 
staż pracy to 9 lat, co świad-
czy o stabilności pracodawcy 
i satysfakcji pracownika. 

— Nasi inżynierowie nie 
tylko realizują bieżące zamó-
wienia, ale mają możliwość 
rozwoju i niezbędne narzędzia 
do podejmowania innowacyj-
nych przedsięwzięć. Wszystko 
po to, by wprowadzać nowe, 
tworzyć ponadprzeciętne 
technologie i być liderem na 
rynku światowym — dodaje 
dyrektor Robert Szczotka. 

Produkty ABB swoje zasto-
sowanie mają w powietrzu, 
na wodzie, na lądzie a nawet 
w kosmosie. To na naszym te-
renie zaczyna bić serce wielu 
urządzeń i pojazdów. Od na-
pędów do opakowywania cia-
steczek po napęd drugiej na 
świecie lokomotywy na wodór 
czy największej na globie tur-
biny wiatrowej. Urządzenia 

do odsalania wody morskiej 
w Arabii Saudyjskiej, systemy 
napędowe statków wyciecz-
kowych, ciężkich maszyn ko-
palnianych, wkład do tuneli 
aerodynamicznych NASA, 
generator fal morskich… wy-
mieniać można więcej. 

— Niewątpliwie jesteśmy 
dumni, że Aleksandrów Łódz-
ki to ważny punkt na mapie 
koncernu a jeszcze do tego tak 
rozwojowy. Ważny jest rów-
nież aspekt polityki firmy na 
gruncie społecznym. Nie tylko 
biznes, ale i lokalna integracja 
jest priorytetem dla szefostwa 
koncernu. To współpraca na 
gruncie samorządowym, spo-
łecznym jak to było chociażby 
podczas pomocy uchodźcom 
z Ukrainy, czy edukacyjnym, 

gdzie wielokrotnie w naszych 
placówkach organizowane 
były warsztaty dla uczniów 
— mówi burmistrz Jacek Li-
piński. 

Dalsze plany rozwojowe 
firmy na naszym terenie są 
jeszcze bardziej ambitne niż 
te sprzed 10 lat. Przełomo-
wym rokiem okaże się 2024, 
kiedy nastąpi podwojenie 
efektów działalności ABB 
a fabryki wzbogacą się o in-
nowacyjne centrum logistycz-
ne. Jednym słowem koncern 
nabrał wiatru w żagle, a my 
możemy być jedynie dumni, 
że w każdym państwie tej błę-
kitnej planety bez wątpienia 
działa urządzenie, które swój 
początek miało w Aleksan-
drowie Łódzkim. (ak)

Światowy gigant stawia
na Aleksandrów

W czwartek 2 lutego władze gminy gościły w fabryce ABB przy ul. Placydowskiej. Nie często dochodzi do takich 
wizytacji, ale tym razem szefostwo korporacji ma się czym pochwalić. Podsumowano ostatnie lata działalności 
i opowiedziano o planach na przyszłość.

ABB na terenie Aleksandrowa zagościło dokładnie 
w 2009 roku, ale za oficjalny rok otwarcia przyjmuje 
się 2010 rok. Początki firmy na terenie województwa 
łódzkiego sięgają niewielkiego budynku znajdującego 
się na łódzkim Teofilowie. To stamtąd przeniesiono 
część produkcji do Aleksandrowa. Dziś to na naszym 
terenie znajduje się największy zakład produkcyjny 
w Polsce. A siedziba w podstrefie Aleksandrów — 
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej stanowi 
ważne miejsce spośród wszystkich lokalizacji 
koncernu na świecie. 
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aktualności

W ostatnich latach rękodzieło jest coraz bardziej 
modne. Wielu ludzi woli samemu stworzyć prezent 
czy dekorację, niż kupować gotowy produkt w skle-
pie. Jedną z najbardziej popularnych i ciekawych 
technik jest metoda decoupage. Umożliwia ona nie 
tylko tworzenie unikalnych upominków, ale rów-
nież zmianę wyglądu przedmiotów, które znudziły 
się właścicielowi lub po prostu zniszczyły.    
W sobotę 28 stycznia w Aleksandrowskim Centrum 
Kultury odbyły się warsztaty decoupage. Jak zazna-
cza Kinga Drożdżel z Wydziału Promocji i Współ-
pracy z Zagranicą, zainteresowanie warsztatami 
było bardzo duże, miejsca rozeszły się w ciągu kilku 
pierwszych dni.

— Rękodzieło nie jest trudne, lecz wymaga spo-
rej cierpliwości i zdolności plastycznych — mówi 
Ewa Sadowska, instruktorka warsztatów, właściciel 
pracowni decoupage w Łodzi przy ul. Pomorskiej. 

Spotkanie było zorganizowane przez Urząd 
Miejski i finansowane ze środków Budżetu Obywa-
telskiego 2022. (E. Olczak)

Warsztaty decoupage w ACK

W aleksandrowskich szkołach drugi semestr 
zaczął się tuż po feriach. Od tego czasu uczniowie 
pracują na oceny, które znajdą się na świadectwie. 

Ile trwa drugie półrocze i kiedy jest koniec 
roku szkolnego?

Zakończenie drugiego semestru, a więc także 
roku szkolnego 2022/2023 przypada na piątek 
23 czerwca. Oceny końcowe będą wystawia-
ne jednak wcześniej. O proponowanych oce-
nach uczniowie powinni dowiedzieć się jeszcze 
w maju. 

Krótszy semestr dla maturzystów. 
Koniec zajęć dla maturzystów przypada na 

28 kwietnia 2023 roku. Ich drugi semestr jest wyjąt-
kowo krótki. Po tym czasie maturzyści mogą w pełni 
przygotowywać się do egzaminów. 

Jakie dni wolne od nauki?
Oprócz weekendów uczniowie mogą liczyć na dni 

wolne od nauki: 6-11 kwietnia 2023- wiosenna prze-
rwa świąteczna, 1-3 maja 2023 – majówka, 8 czerw-
ca 2023 – Boże Ciało. 

Wakacje rozpoczynają się 24 czerwca i trwają do 
31 sierpnia 2023 roku. 

Zaczął się drugi semestr 

Siedem chórów z Aleksandro-
wa i okolic spotkało się w niedzie-
lę, 29 stycznia na tradycyjnym 
Koncercie Kolęd, organizowa-
nym rokrocznie w kościele p.w. 
Świętych Archaniołów Rafała 
i Michała. To już 33. edycja tego 
niezwykłego wydarzenia. 

— Gdyby nie pandemiczna 
przerwa, mielibyśmy w tym roku 
jubileusz trzydziestopięciolecia — 
mówi Halina Tazbir, prezes Chó-
ru Towarzystwa Śpiewaczego im. 
Stanisława Moniuszki. — Oprócz 
naszych, aleksandrowskich śpie-
waków, odwiedza nas zawsze 

wiele zaprzyjaźnionych zespołów. 
Natomiast czas między występa-
mi umila naszym gościom Orkie-
stra Dęta Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Aleksandrowie. 

Każdy z zespołów wykonywał 
maksymalnie cztery utwory. Licz-
nie zgromadzona publiczność, 
oprócz wspomnianego już To-
warzystwa Śpiewaczego im. Mo-
niuszki, oklaskiwała m.in. Chór 
Parafialny z parafii Archaniołów 
czy Chór „Camerata” ze Rzgowa. 
Niespodzianką był występ ze-
społu młodzieżowo-dziecięcego 
z Wodzierad. 

— Mnie najbardziej cieszy to, 
jak współpracują chóry alek-
sandrowskie, bo bywało z tym 
różnie, ale od trzech lat nasza 
współpraca z „Lutnią” i Chórem 
Parafialnym jest wzorowa. Nasi 
dyrygenci mają pomysły na przy-
szłość, niewykluczone, że za jakiś 
czas będziemy Państwa zapraszać 
na wspólny koncert, w którym 
wystąpimy razem — dodaje Hali-
na Tazbir. 

Możliwe, że koncert połączo-
nych chórów usłyszymy już w li-
stopadzie, przy okazji obchodów 
Święta Niepodległości. (jc) 

Muzyczna uczta

31 stycznia w wie-
ku 85 lat odszedł 
od nas Jan Kudra, 
wielokrotny Mistrz 
Polski w kolarstwie 
szosowym, olim-
pijczyk z Igrzysk 
Olimpijskich w To-
kio z 1964 roku, 
dwukrotny zwycięz-
cą Wyścigu Tour 
de Pologne, trzeci 
zawodnik Wyści-
gu Pokoju. Pan 
Jan przez wiele lat 
uświetniał swoją 
osobą aleksandrow-
skie wyścigi kolar-
skie Masters, będąc 
wielkim autoryte-
tem dla kolejnych 
kolarskich pokoleń, 
a prywatnie wyjąt-
kowo ciepłym i do-
brym człowiekiem.

Kudra rozpoczy-
nał karierę w łódzkiej 
Gwardii (1954-60) 
i kontynuował ją w bar-
wach tamtejszego Spo-
łem (1960-72). Trzy-
krotnie zdobywał tytuł 
mistrza Polski w wy-
ścigu indywidualnym 
ze startu wspólnego 
(1960, 1962, 1964), 
trzykrotnie również 
w wyścigu drużynowym 

i wywalczył trzy złote 
medale w konkuren-
cjach torowych.

Pięć razy startował 
w Wyścigu Pokoju, zaj-
mując najwyższe trzecie 
miejsce w klasyfikacji 
generalnej w 1965 r. Rok 
wcześniej był trzynasty 
na igrzyskach olimpij-
skich w Tokio. W Tour 
de Pologne triumfował 

w 1962 i 1968 r.
W 1962 i 1963 r. zo-

stał wybrany najlep-
szym polskim kolarzem 
w challenge'u "Przeglą-
du Sportowego" i Pol-
skiego Związku Kolar-
skiego. Jak przypomniał 
PZKol, Kudra w klasy-
fikacji najlepszych pol-
skich szosowców w la-
tach 1921-1986 zajął 

czwarte miejsce, za Ry-
szardem Szurkowskim, 
Tadeuszem Mytnikiem 
i Stanisławem Szozdą. 
Po zakończeniu karie-
ry Kudra był trenerem 
w łódzkich klubach Spo-
łem i Orzeł. W 2010 r. 
został odznaczony Krzy-
żem Kawalerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski. 
S.S.

Zmarł Jan Kudra

Wybitny sportowiec bywał w Aleksandrowie Łódzkim podczas ko-
larskiego wyścigu MASTERS. 

Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza na 15. Woje-
wódzki Przegląd Młodych Instrumentalistów, który 
odbędzie się 18 lutego. Na scenie wystąpią młodzi 
muzycy z całego województwa łódzkiego. Konkurs 
zapowiada się ciekawie, a wstęp na przesłuchania, 
które odbędą się w godzinach 10-17, jest bezpłatny. 
Jeżeli chcą Państwo spędzić sobotę w kręgu muzy-
ki w wykonaniu młodych artystów, zapraszamy do 
aleksandrowskiego MDK.

***
17 lutego 2023 o godz.18.00 rozpocznie działal-

ność Klub Filmowy „Na piętrze”, gdzie będą się od-
bywały projekcje interesujących filmów, o wysokich 
walorach artystycznych, poprzedzone fachową pre-
lekcją i zakończone dyskusją. Zapraszamy do  ACK, 
przy ul. Waryńskiego 22/26. Wstęp wolny.

Zaproszenie…

Na zajęciach uczestnicy wykonywali pod-
kładki pod kubki.

Chór Towarzystwa Śpiewaczego im. S. Moniuszki zaśpiewał podczas 33 edycji koncertu kolęd. 
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Jeżeli jest to pocieszeniem, 
to warto dodać, że nie jest to 
najwyższa stawka jaką można 
było zaproponować. 

Stawkę ustala się zawsze 
tak samo, a więc bierze pod 
uwagę trzy podstawowe kry-
teria: liczbę mieszkańców za-
mieszkujących daną gminę, 

ilości wytwarzanych na tere-
nie gminy odpadów komunal-
nych i koszty funkcjonowania 
systemu gospodarowania od-
padami komunalnymi. Rocz-
nie produkujemy w gminie 
11 tysięcy ton śmieci. W ewi-
dencji urzędowej jest ponad 
31 tysięcy osób.  

Stawka nie może być wyż-
sza niż 2 procent przeciętne-
go miesięcznego dochodu na 
1 mieszkańca. A przeciętny 
miesięczny dochód w 2021 
roku zgodnie z danymi GUS, 
wyniósł w naszej gminie 2061 
zł i 93 grosze. Gdyby więc 
przyjąć 2 procent z tej sumy 
stawka za wywóz odpadów 
wynosiłaby 41,23 zł. Radni 
nie zdecydowali się jednak na 
podniesienie jej do poziomu 
maksymalnego. Od 1 marca 
mamy więc 39 złotych od oso-
by za wywóz odpadów. 

Nie bez znaczenia dla 
obecnej ceny są koszty od-
bioru i zagospodarowania 
odpadów. 

— Systematycznie rosnące 
koszty utrzymania systemu 
gospodarki odpadami, jak 
również czynniki zewnętrzne, 
niezależne od Gminy Alek-
sandrów Łódzki jak m.in.: 
wzrosty kosztów energii, pali-
wa, płacy minimalnej, spowo-
dowały, że utrzymanie stawki 
opłaty przyjętej uchwałą Rady 
Miejskiej w Aleksandrowie 

Łódzkim w 2019 r. w kwocie 
32,50 zł nie jest dłużej możli-
we — mówi Anna Kowalczyk 
z Wydziału Inwestycji i Go-
spodarki Odpadami. – Do 
przetargu przystąpiła tylko 
jedna firma. Koszty odbioru 
wzrosły o 28 procent w sto-
sunku do tych poniesionych 
w poprzednich latach. 

Dla skrupulatnych doda-
my, że w latach 2021-2022 
koszt  wywozu śmieci z mia-
sta i gminy wynosił ponad 
20 milionów złotych (bez 
PSZoK). Na lata 2023-25 jest 
już 25 mln złotych. Tym sa-
mym dopłata ze strony gmin-
nego budżetu zwiększyłaby 
się o ponad 2 miliony złotych 
rocznie. Taka dziura w budże-
cie, który już został okrojony 
przez reformy podatkowe 
(przez które straciliśmy w su-
mie 60 mln złotych) tym ra-
zem nie wchodziła w rachubę. 

Stawkę za wywóz śmieci 
można jednak zmniejszyć. 
Istnieje możliwość skorzy-
stania ze zwolnienia w części 
z opłaty dla właścicieli nie-

ruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalny-
mi jednorodzinnymi, któ-
rzy kompostują bioodpady 
w kompostowniku przydo-
mowym i to zwolnienie wy-
nosi 4,00 zł od mieszkańca 
zamieszkującego daną nieru-
chomość.

— Wszystkie gminy maja 
problem ze stawkami opłat za 
wywóz odpadów i wszędzie one 
rosną - mówi Anna Kowalczyk. 
— Tam gdzie je przyjęto są 
wyższe od naszych np. w gmi-
nie Zgierz i Konstantynowie 
Łódzkim. W większości jednak 
samorządy przygotowują się 
dopiero do podpisania nowych 
umów śmieciowych.  

Podjęta przez aleksan-
drowskich radnych uchwała 
musi zostać zaakceptowana 
przez wojewodę i dopiero 
wtedy wejdzie w życie. Sa-
morząd ma nadzieję, że sta-
nie się to przed 1 marca, tak 
by nowa taryfa mogła zacząć 
obowiązywać wraz z nową 
umową. (kbs)

Koszty wywozu odpadów wzrosły o 28 procent i przez następne dwa lata zapłacimy za śmieci ponad 25 milionów złotych. 

Nowa stawka za wywóz odpadów
Od 1 marca wzrasta opłata za wywóz śmieci. 
Mieszkańcy miasta i gminy Aleksandrow Łódzki 
zapłacą 39 złotych od osoby. To o 6,50 więcej niż do 
tej pory. Podwyżkę przyjęli radni na wtorkowej sesji.

Przetarg na realizację inwestycji 
ogłoszono już dawno, jednak pierw-
szych postępowań nie udało się roz-
strzygnąć z uwagi na wadliwość złożo-
nych ofert lub znaczne przekroczenie 
budżetu przeznaczonego na to zada-
nie. Czwarte postępowanie zakończy-
ło się sukcesem. 7 lutego podpisano 
więc umowę z wykonawcą.

— Rozpoczynamy nowy, wspólny 
rozdział, który sprawi, że infrastruktu-
ra terenu Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji bardzo się wzbogaci — mó-
wił już po złożeniu podpisu, burmistrz 
Jacek Lipiński. — Na mapie Aleksan-
drowa od dawna brakowało takiego 
elementu jak nowoczesny wodny plac 
zabaw, infrastruktura rekreacyjna dla 
dzieci. Mamy nadzieję, że firma, która 
posiada duże doświadczenie w pro-
wadzeniu takich inwestycji, będzie na 
tyle skuteczna, że już latem, dzieciaki 
będą mogły cieszyć się nową atrakcją. 

Zgodnie z umową, maksymalny 
termin realizacji inwestycji to osiem 
miesięcy. Obie strony zadeklarowały 
jednak dołożenie wszelkich starań, by 

wodny plac zabaw oddać do użytku 
już latem. Będzie to oczywiście zależeć 
od wielu elementów, bo jest to dość 
skomplikowana inwestycja. 

— Po przekazaniu terenu budowy 
chcemy od razu przystąpić do realiza-
cji prac, oddelegować do Aleksandro-
wa zespół oraz kadrę techniczną, tak 
by maksymalnie wszystko przyśpie-
szyć i zdążyć do lata — zapewnia Mi-
chał Zambrowicz. — Nie na wszystko 
mamy jednak wpływ, a najbardziej 
skomplikowanym elementem jest 
technologia i jej dostawy, realizowane 
przez wyspecjalizowaną firmę. 

Wiele zależeć będzie więc od do-
staw, ale — co podkreśla burmistrz 
Lipiński — najważniejsze, że udało się 
wykonać ten pierwszy, najistotniejszy 
krok, prowadzący do realizacji wodnej 
atrakcji. 

Najważniejsze i najbardziej skom-
plikowane prace prowadzone będą 
poniżej poziomu gruntu. Pod ziemią 
znajdą się zbiorniki uzdatniania wody, 
pompy i wszystkie instalacje. Koniecz-
ne będzie również uzbrojenie terenu 

oraz — już na samym początku prac — 
wybudowanie budynku technologicz-
nego. Po tych działaniach będzie moż-
na przejść do realizacji najważniejszej 
— z punktu widzenia użytkowników 
— części inwestycji, czyli niecki ba-
senowej. Nie powinno być natomiast 
problemów z potencjalnymi podziem-
nymi „niespodziankami”, na które 
mógłby natknąć się wykonawca. 

— Przeprowadziliśmy badania geo-
logiczne, więc myślę, że nic zaskaku-
jącego tam nie znajdziemy — uspo-

kaja Jacek Lipiński. — Na inwestycje 
mamy prawie 5 milionów 400 tysięcy 
złotych, na które składają się zarów-
no dofinansowanie ze środków ze-
wnętrznych oraz poważny wkład wła-
sny gminy. Cieszę się, że mimo wielu 
trudności serwowanych nam przez 
rząd, udało nam się doprowadzić taką 
inwestycję do etapu realizacji. Da nam 
ona dużo radości. 

Czekamy więc na rozpoczęcie prac. 
O ich postępach będziemy Państwa na 
bieżąco informować. (jc) 

Wodny plac zabaw coraz bliżej! 
Kolejny ciekawy projekt aleksandrowskiego samorządu doczeka się realizacji. 

Do czterech razy sztuka! Po trzech nierozstrzygniętych 
postępowaniach przetargowych, udało się wyłonić wykonawcę 
wodnego placu zabaw. W letnie dni zapewni on ochłodę 
i rozrywkę najmłodszym mieszkańcom gminy Aleksandrów 
Łódzki. Atrakcję, zlokalizowaną na obiekcie MOSiR-u, wybuduje 
firma Zamber z Pabianic.  

Umowę o realizacji inwestycji podpisali: burmistrz Jacek Lipiński 
oraz szef pabianickiej firmy wykonawczej Michał Zambrowicz. 
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31. finał wośp w aleksandrowie łódzkim

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to w Alek-
sandrowie Łódzkim już prawdziwa charytatywna 
tradycja. Z roku na rok coraz większa rzesza miesz-
kańców chce uczestniczyć w tej wspaniałej inicjaty-
wie. I choć wydarzeń o charakterze dobroczynnym 
jest w Aleksandrowie Łódzkim całe mnóstwo, to 
trzeba przyznać, że WOŚP ma w sercach aleksan-
drowian szczególne miejsce.

Widać to już na etapie zapisów na wolontariu-
szy, miejsca szybko się kończą i trzeba naprawdę się 
spieszyć, by móc kwestować z puszką i identyfika-
torem. Całe szczęście możliwości pomocy jest wiele 
więcej i tak samo jak w latach poprzednich można 
było zarejestrować skarbonkę stacjonarną w swojej 
firmie, instytucji czy innym miejscu i zbierać pienią-
dze jeszcze przed finałem.

Można było również przynieść przedmiot na 
wośpowe Aukcje Rzeczy Osobliwych. To również 
tradycja, która z roku na rok się rozwija, na aukcje 
trafiają przeróżne fanty, od instrumentów muzycz-
nych, poprzez rękodzieło, gadżety z autografami aż 
po usługi lokalnych firm. W tym roku wystawiliśmy 
niemal 400 aukcji, z których dochód już teraz prze-
kroczył 30 tysięcy złotych.

Duża część przedmiotów trafiła też na licytację 
na scenie głównej, zasilając puszki sztabowe kolej-
nymi tysiącami złotych. Największym powodzeniem 
cieszą się zawsze rzeczy przygotowane przez dzieci 
ze szkół i przedszkoli. W tym roku aż 10 placówek 
oświatowych z terenu naszej gminy zaprezentowa-
ło krótkie przedstawienia, po których następowały 
kolejne licytacje. Prowadząca Finał Przewodnicząca 
Rady Miejskiej Małgorzata Grabarczyk nie kryła za-
skoczenia kwotami, jakie czasami udawało się w ten 
sposób uzyskać. Fanty Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy, czy bardzo okazałe pakiety gadżetów 
i voucherów rozchodziły się w oka mgnieniu. Jedną 
z najwyższych licytacji była koszulka nowej aleksan-
drowskiej drużyny rugby Budo 2011 Aleksandrów 
Łódzki, która została zlicytowana przez fanów za 
1800 zł. 

Poza wspomnianymi występami najmłodszych 
tegoroczny finał obfitował w doskonałą muzykę. Na 
scenie usłyszeliśmy m.in. Damiana Ukeje i Tymona 
Tymańskiego, a po symbolicznym światełku do nie-
ba jako gwiazda wieczoru wystąpiła Kasia Popowska 
z zespołem. 

Jak zwykle największe emocje budziła licytacja 
finałowa, na którą trafia jedno ze stu złotych ser-

Co to był za Finał!
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31. fi nał wośp w aleksandrowie łódzkim

Co to był za Finał!
duszek WOŚP oprawione w kamienne serce wy-
konywane rokrocznie przez fi rmę Kamieniarstwo 
Sobczak. Burmistrz wraz z Przyjaciółmi i przedsię-
biorcami w tym roku zebrał rekordową sumę 84 140 
zł, a tradycyjnie już, licytant z największą jednost-
kową wpłatą z fi rmy Martis otrzymał pamiątkowe 
serduszko. 

Od kilku lat integralną częścią fi nału są charyta-
tywne kawiarenki Aleksandrowskiego Forum Spo-
łecznego. To już prawdziwy fenomen, dziesiątki — 
jeśli nie setki — zaangażowanych osób, setki ciast 
i miliony kalorii. W tym roku kawiarenki w trzech 
lokalizacjach w Aleksandrowie i jednej w Rąbieniu 
przyniosły przychód ponad 42 tysięcy złotych! Chy-
ba nie było tego dnia aleksandrowianina, który nie 
spróbowałbym tych pysznych wypieków. 

Aleksandrowski fi nał WOŚP to również wyda-
rzenia i atrakcje dodatkowe, które odbywały się 
przed fi nałem lub w czasie jego trwania. Tradycyj-
ny WOŚP-owy bieg „Policz się cukrzycą” odbył się 
jako Aleksandrowski Bieg Chomika tydzień przed 
fi nałem, a w sobotę poprzedzającą główną imprezę 
w Szkole Podstawowej w Rąbieniu z inicjatywy Da-
miana Tomasika i Mariusza Grabowskiego odbył się 
turniej oraz warsztaty karate, kiermasz ciast i roz-
grywki w piłkę nożną. W dniu fi nału sportowych 
emocji dostarczył też już 9. Turniej Piłki Halowej 
„Gramy dla WOŚP”, który odbył się w hali sportowej 
aleksandrowskiego SMS-LO.

W parku miejskim poza sceną i kawiarenką po-
jawiło się mnóstwo dodatkowych stoisk ze smako-
łykami, panie z gminnych kół gospodyń zadbały 
o grill i solidne pajdy ze smalcem, strażacy z OSP 
prezentowali sprzęt i wyposażenie strażackie a tak-
że rozlewali do miseczek grochówkę i żurek z woj-
skowej garkuchni. Dodatkowo dla najmłodszych 
pojawiła się ogromna zjeżdżalnia, a gdy tylko zapadł 
zmierzch, na budynku ratusza pojawił się specjalny 
WOŚP-owy videomapping. 

Te wszystkie atrakcje, ale przede wszystkim zaan-
gażowanie ludzi i organizacji z naszej gminy przy-
czyniły się do niesamowitego wyniku aleksandrow-
skiego sztabu WOŚP. Na dzień dzisiejszych to już 
ponad 280 000 zł, a ta kwota jeszcze wzrośnie, gdyż 
ostatnie aukcje walczą o wysokie wyniki na naszym 
sztabowym koncie Allegro. 

Po raz kolejny zagraliśmy koncertowo! Dzięki! 
Siema! (TB) 
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20-lecie * gospodarka i biznes

PRIORYTET 8: 
GOSPODARKA I BIZNES

„Skarpetkowo” – takie określenie Aleksan-
drowa Łódzkiego pamięta jeszcze większość 
mieszkańców. Nic dziwnego, kiedy to właśnie 
tu znajdowało się zagłębie przemysłu poń-
czoszniczego. Największym pracodawcą była 
„Sandra” to w niej pracowały całe pokolenia 
aleksandrowian. W latach świetlności zatrud-
nienie znalazło ponad 5 tys. osób. Po jej upad-
ku powstało wiele rodzinnych biznesów. Jed-
nak poza dziewiarstwem w Aleksandrowie nie 
było spektakularnie rozwijających się branż. 
Dopiero po 2000 roku współpraca z lokalnymi 
przedsiębiorcami zaczęła nawiązywać się dość 
szybko. Bez wątpienia krokiem milowym było 
w 2004 roku uchwalenie Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta 
i Gminy. 

To wówczas - wydzielono tereny przemy-
słowe, usługowe i mieszkalne. Do dziś ten ob-
szerny dokument służy gigantom biznesu, de-
veloperom, makro i mikro przedsiębiorcom. 
Aleksandrów tym samym znalazł się w Łódzkiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W Podstre-
fie Aleksandrów szybko swoje miejsce znalazły 
takie światowe koncerny jak ABB i Procter & 
Gamble. Swoje produkty wysyłają na wszystkie 
kontynenty świata, a nawet zastosowanie mają 
w kosmosie.  To niewątpliwie grube ryby, ale 
przez te lata na naszym terenie wiatru w żagle 
nabrało wiele rodzinnych biznesów. Obecnie 
na terenie miasta i gminy zarejestrowanych 
jest prawie 5 tys. podmiotów gospodarczych. 
Choć samorząd bezpośrednio nie ma wpły-
wu na system prawny kierowany do przedsię-
biorstw to możemy pomóc zaoszczędzić środki. 
I tak przez 20 lat aleksandrowski samorząd nie 
wprowadził maksymalnych stawek podatku od 
nieruchomości na co zezwalała ustawa. Mało 
tego w okresie pandemii tak trudnym dla wielu 
podmiotów umarzono zaległości w płaceniu te-
goż podatku. 

Aleksandrów się rozwijał to i jego atrakcyj-
ność wzrastała. To właśnie nasze tereny stały 
się żyłą złota dla developerów. W ostatnich la-
tach powstało wiele nowych osiedli. Budowa-
no bloki, szeregowce i całe kwartały domków 
jednorodzinnych. Łącznie wybudowano kilka 
tysięcy obiektów mieszkalnych. A proinwesty-
cyjna gmina partycypowała w kosztach budo-
wy infrastruktury w obrębie osiedli. Uzbrajała 
i promowała tereny pod inwestycje. 

— Wszystko po to, by biznes się kręcił a nowi 
inwestorzy napędzali rynek. Więcej mieszkań-
ców to i więcej potrzeb, więcej usług, więcej 
miejsc pracy i większe wpływy podatkowe. Dla-
tego jednym z priorytetów aleksandrowskie-
go samorządu było i jest wspieranie biznesu, 
promowanie lokalnych produktów i korzysta-
nie naszych usługodawców – mówi burmistrz 
Jacek Lipiński. A ci współpracują i nigdy nie 
odmawiają biorąc udział w gminnych akcjach 
charytatywnych. Ich ogromnego zaangażowa-
nia nie dało się nie zauważyć podczas pandemii 
czy pomocy uchodźcom z Ukrainy. Od 2005 
roku może na nich liczyć i fundacja Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od tego, bo-
wiem czasu licytowane jest złote serduszko 
WOŚP, które każdego roku osiąga niebagatelną 
kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych. Podczas 
tegorocznego finału padł kolejny rekord ponad 
84 tys. zł.  Bo Wasz sukces jest naszym sukce-
sem – dodaje burmistrz. (ak)

„Sandra” zatrudniała 5 tys. osób. 

W ostatnich latach powstało kilkaset domów w zabudowie szeregowej. 
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PRIORYTET 8: 
GOSPODARKA I BIZNES

Tygodniowo w fabryce ABB powstaje 4 tys. silników. Produkcja przędzy w firmie „Legs”. 

Na terenie gminy i miasta obecnie zarejestrowanych jest 5 tys. podmiotów gospodarczych. 

Osiedle bloków przy ul. Piłsudskiego. Plan zagospodarowania przestrzennego. 
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Ławrynowicz Katarzyna: „Maroko: u mnie w Marrakeszu”
Bielsko-Biała: Pascal, 2022
Autorka książki w Maroku mieszka na stałe już 13 lat. Przyjechała 
tutaj z Polski z 20-kilogramową walizką. Gdy zamieszkała z rodziną 
męża, zaczęła żyć ich życiem, uczyć się i poznawać kulturę, zwyczaje 
i tradycje tak odmienne od polskich. W końcu przeszła pozytywnie 
proces aklimatyzacji i odnalazła tam swoje miejsce. Marrakesz- 
w którym obecnie mieszka, to gwar i tłok ludzkich postaci, to miasto 
kolorystycznych wrażeń gdzie na bazarach mieni się od egzotycznych 
owoców. Można tam spotkać luksusowe samochody a obok pracu-
jące dziecko, które siedzi na osiołku. Jest to miasto kontrastów: jed-
nocześnie egzotyczne bo afrykańskie, jak i nowoczesne-europejskie. 
Warto tam pojechać, zwiedzić i osobiście się nim zachwycić.

Kelly Martha Hall: „Rosyjskie róże”.
Warszawa: Prószyński i S-ka, 2021
Powieść amerykańskiej pisarki to historia dwóch przyjaciółek: 
Elizy Ferriday i Sofi i Stresznawej. Jedna mieszka w Ameryce, dru-
ga w Rosji.
Eliza ma piękną posiadłość na Long Island, Sofi a to kuzynka car-
skiej rodziny Romanowów. Gdy wybucha I wojna światowa zosta-
ją rozdzielone. W Rosji robi się niebezpiecznie: car zostaje uwię-
ziony, panuje ogólny terror i przemoc. Eliza martwi się, ponieważ 
przestają przychodzić listy od przyjaciółki. Obie spotykają się do-
piero w Paryżu. Choć tak bardzo doświadczone przez los, znowu 
są razem. Pełna przygód i zaskakujących zwrotów akcji  powieść 
znajdzie na pewno wielu zwolenników.

Gajek Grzegorz: „Piast”.
Kraków: Wydawnictwo SQN, 2021
„Piast” to pierwsza część powieści historycznych o początkach 
państwa polskiego. Autor przedstawia swoją wersję dziejów wcze-
snośredniowiecznej słowiańszczyzny. To co działo się w czasach 
przedchrześcijańskich nie można dokładnie udowodnić histo-
rycznie ponieważ nie zachowało się wiele dokumentów z tamtego 
okresu.
Gawęda o Piaście, jego bracie Barnim osadzona jest w prastarej 
puszczy pełnej zwierzyny, gdzie życie toczy się według starych wie-
rzeń i przesądów. Swojska i osobliwa to historia o naszych korze-
niach znad Warty i Odry. W Noc Kupały, wśród zapachu leśnych 
ziół i kwiatów, pośród palących się brewion na ognisku, tańczono 

i śpiewano radosne pieśni na cześć słońca, płodności i wiecznego dnia. Pito miód i piwo, 
popisywano się skokami przez ognisko, puszczano wianki na wodę i wróżono z dymu. Cza-
sy to dawne i odległe chociaż wiele problemów jest aktualnych współcześnie np. „Starość, 
synu, nic dobrego. Tyle, że możesz spojrzeć wstecz i nagle rzeczy szalenie ważne wydają się 
nic nie znaczące. O właśnie”. W księgarniach jest już druga część pt. „Bolko” o Bolesławie 
Chrobrym. U mnie w bibliotece już jest ta pozycja. Zapraszam.

Lis Agnieszka: „Córka rabina”.
Warszawa: Skarpa Warszawska, 2022
Powieść Agnieszki Lis opowiada o miłości, przyjaźni i tolerancji. 
Miłość córki rabina Racheli do niemieckiego żołnierza rodzi się 
wraz z wybuchem II wojny światowej. Ojciec Racheli nawiązuje 
przyjaźń z katolickim księdzem Kazimierzem. Wojna tę zażyłość 
tylko umacnia. Tolerancja zaś jest niezbędna, aby te relacje mogły 
się swobodnie rozwijać. Człowieczeństwo w wojennej codzienno-
ści jest wystawione na próbę, w której zwycięsko wyjdzie miłość. 
Przed wojną Ewangelicy, Katolicy i Żydzi mieszkali obok siebie 
i nikomu to nie przeszkadzało. Wojna zmieniła wszystko. A prze-
cież w obliczu Boga wszyscy jesteśmy równi. 

ogłoszenia 

Książki dostępne 
w Bibliotece Publicznej 
im. Jana Machulskiego 

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
15 lutego ŚRODA
11:00 Masz Ci los (90’) – Polska
17 lutego PIĄTEK
16:00 Asterix i Obelix: Imperium smoka (111’) – Francja
18:00 Asterix i Obelix: Imperium smoka (111’) – Francja
20:00 Masz Ci los (90’) – Polska
18 lutego SOBOTA
KINO NIECZYNNE
19 lutego NIEDZIELA
11:00 Mumie (88’) - Hiszpania
12:40 Asterix i Obelix: Imperium smoka (111’) – Francja
14:40 Masz Ci los (90’) – Polska
16:20 Asterix i Obelix: Imperium smoka (111’) – Francja
18:20 Masz Ci los (90’) – Polska
20:00 Magic Mike: Ostatni taniec (107’) – USA
24 lutego PIĄTEK
18:00 Ant-Man i Osa: Kwantomania DUBBING (125’) – USA
20:15 Plan na miłość (110’) – Wlk. Brytania

Zapraszamy na walentynkowy koncert instru-
mentalny „Miłość na instrumentalnie” — 13 lu-
tego, godz. 18:30. Wystąpią młodzi instrumen-
taliści, m.in. z sekcji klawiszowej czy gitarowej 
oraz soliści ze Studia Piosenki (Zespół SKY). 

Zapraszamy również na dwie współtowarzyszące 
wystawy: „Oleksandrzy dla Aleksandrowa” — wy-
stawa artystów z Ukrainy oraz na wystawę prac 

Gosi Ull.
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aktualności

Na koniec 2022 r. liczba 
ludności Polski wynosiła 
37 mln 767 tys. — jak poda-
je GUS. Za nami kolejne 12 
miesięcy, w których nasz 
kraj się wyludniał. Ubyło ze 
statystyk 141 tys. osób. Ten 
spadkowy trend w demogra-
fii utrzymuje się od dekady. 

Statystycy wskazują, że na 
zmiany liczby ludności w ostat-
nich latach wpływa przede 
wszystkim przyrost natural-
ny, który od 2013 r. pozosta-
je ujemny. W 2022 r. licz-
ba urodzeń była o około 143 
tys. niższa od liczby zgonów. 
Współczynnik przyrostu na-
turalnego (na 1000 mieszkań-
ców) wyniósł -3,8 (wobec -4,9 
rok wcześniej). GUS wskazuje, 
że od około 30 lat utrzymuje 
się w Polsce zjawisko depresji 
urodzeniowej — niska liczba 
urodzeń nie zapewnia pro-
stej zastępowalności pokoleń. 
W sumie w ostatnich 12 miesią-
cach urodziło się 305 tys. dzie-
ci, czyli o około 27 tys. mniej 
niż w poprzednim roku. Jest to 
najgorszy wynik w całym okre-
sie powojennym. Równocze-
śnie zmarło 448 tys. osób.

A jak to jest w gminie Alek-
sandrów Łódzki?

U nas niestety jest podobnie. 
W 2022 roku urodziło się 246 
małych mieszkańców naszej 

gminy. Niestety w tym czasie 
zmarło aż 357 osób, czyli ubyło 
111 mieszkańców. Wśród uro-
dzonych przeważają chłopcy, 
których urodziło się 129, pod-
czas gdy dziewczynek jest o 12 
mniej czyli 117. 

— Trudno wyróżnić jakiś 
wyraźny trend wśród imion 
nadawanych dzieciom, są bar-
dzo różnorodne, jednak wśród 
najbardziej oryginalnych moż-
na wymienić takie imiona jak: 
Tyberiusz, Aglaja, Aliana, Ja-
gna, Wincent, Ofelia, Gaja czy 
Aurelia — powiedziała Marze-
na Adamczyk z Wydziału Orga-
nizacji i Spraw Obywatelskich.

Mimo ujemnego przyro-
stu naturalnego liczba ludno-
ści w gminie wzrasta. Obecnie 
w Aleksandrowie Łódzkim 
mieszka 20 847 mieszkańców, 
a na terenie gminy 11 222 oso-
by, czyli łącznie 32 069 osób. To 
więcej o 214 w porównaniu z ro-
kiem 2021 gdy było nas 31 855. 
Oznacza to, że w ubiegłym roku 
zameldowały się w naszej gmi-
nie 325 osoby. 

— Więcej osób melduje się 
obecnie na terenie gminy niż 
miasta, mamy również sytuację, 
gdy osoby z Aleksandrowa mel-
dują się na terenach wiejskich — 
dodaje Marzena Adamczyk. 

Tą tendencję potwierdzają 
również dane o budowach na 
terenie naszej gminy. W latach 
2019-22 

wybudowano prawie 700 
nowych budynków miesz-
kalnych, 

z czego większość na terenie 
gminy. Przy czym na terenie 
miasta dominowały budyn-
ki wielorodzinne, a w gminie 
jednorodzinne.  Głównymi kie-

runkami osadnictwa na terenie 
gminy, od wielu już lat pozo-
stają Rąbień i Ruda Bugaj, choć 
w prawie każdej miejscowo-
ści daje się zauważyć nowych 
mieszkańców. 

Jednak rzeczywista liczba 
mieszkańców naszej gminy 
jest znacznie większa, szacuje 
się, że może to być nawet 3000 
osób. Wiele osób wynajmu-
je mieszkania, bez oficjalnego 
zameldowania, inni mimo, że 
wybudowali domy na terenie 

gminy, przez wiele lat,  z róż-
nych powodów (najczęściej by 
nie stracić prawa do mieszka-
nia) nie meldują się na terenie 
gminy. Problem ujawnia się, 
gdy trzeba zapisać dzieci do 
szkoły czy przedszkola.

— Co roku planujemy liczbę 

miejsc w szkołach na podstawie 
danych meldunkowych, jednak 
nauczeni doświadczeniem 

dodajemy dodatkowe 
100 miejsc, dla dzieci, któ-
re nagle pojawiają się nie 
wiadomo skąd. 

Przypomnę, że obowiązu-
jącym kryterium przyjęcia do 
szkoły jest zameldowanie (tak-
że tymczasowe), na terenie 
gminy i płacenie podatku na te-
renie gminy. W związku z licz-

nymi nadużyciami, dodatkowo 
weryfikujemy, czy dana rodzi-
na faktycznie mieszka na tere-
nie gminy, poprzez deklaracje 
śmieciowe, czy płatności za 
wodę. A przypomnę, że nadal 
istnieje obowiązek meldunko-
wy, jeśli dana osoba przebywa 
w danym miejscu ponad dwa 
tygodnie z zamiarem zamiesz-
kania — powiedziała Hanna 
Beda Naczelnik Wydziału Edu-
kacji, Kultury i Sportu.

W tym miejscu warto apelo-
wać do osób, faktycznie miesz-
kających na terenie gminy, 
aby płaciły podatki na terenie 
gminy, bo przecież dzięki temu 
funkcjonują różne gminne 
usługi (szkoły, drogi, kultura 
itp.), z których sami korzystają. 

Ważne aby pamiętać, że na 
gruncie rozliczeń podatkowych 
w PIT nie ma znaczenia miejsce 
zameldowania. Można przykła-
dowo złożyć deklarację podat-
kową w miejscowości, na terenie 
której się pracuje a nie tej, w któ-
rej ma się zameldowanie. Nie 
trzeba mieć meldunku w miejsco-
wości, w której się przebywa, aby 
złożyć w niej deklarację PIT. Nie 
trzeba też składać dodatkowego 
formularza ZAP-3. Wystarczy 
w odpowiedniej rubryce deklara-
cji np. PIT-37, PIT-36 czy PIT-28 
wpisać swój aktualny adres i ze-
znanie roczne wysłać do urzędu 
skarbowego w mieście, w którym 
zamieszkujemy. S. Sobczak

W gminie przybywa mieszkańców…

Zaczęło się od ogłoszenia. 
Stare, używane, ale zadbane 
spodnie, zostały wystawione 
przez Monikę na jednej z po-
pularnych platform sprze-
dażowych. Cena: 35 złotych. 
Niewiele, zawsze to jednak 
zastrzyk gotówki do skrom-
nego, domowego budże-
tu. Zamiast zarobku są łzy 
i ogołocone konto. Monika 
padła ofiarą oszustów. Nie 
jest jedyna, bo przestępstwa 
na OLX czy Vinted, to już 
prawdziwa plaga. 

Niełatwo uchronić się przed 
wpadnięciem w sidła zastawio-
ne przez złodziei. Każdy kolejny 
krok przestępstwa sprawia wra-
żenie niezwykle wiarygodnego, 
a dodatkowo, wszystko dzieje się 
bardzo szybko, co wpływa na po-
dejmowanie nieprzemyślanych 
kroków przez ofiary.

— Dwie minuty po opubli-
kowaniu ogłoszenia dostałam 
SMS. Zwykła informacja od ze-
społu Vinted. Tak myślałam, bo 
nie było tam nic, co wzbudzałoby 
podejrzenia — Monika z trudem 
powstrzymuje łzy. — Była tam 
informacja, że wystawiony przeze 
mnie przedmiot został sprzedany, 
kliknęłam w link i zostałem prze-
kierowana na stronę platformy 
sprzedażowej. Napisali: „chcemy 
przelać ci twoje pieniądze, zalo-

guj się do banku, podaj numer 
konta, podaj numer karty.” 

Po chwili zadzwonił telefon. 
Bot, podszywając się pod bank, 
podał czterocyfrowy PIN. Tak 
Monika zautoryzowała przestęp-
com dostęp do swojego konta. 
Gdy rzekoma strona banku prze-
stała się odświeżać, zrozumiała, 
że padła ofiarą oszustów. Szybki 
telefon do banku, ale nim udało 
się uzyskać połączenie z konsul-
tantem, było już za późno. 

— 2200 złotych przesłano 
przelewem do Wilna. 200 zło-
tych wypłacono w bankomacie 
w Gdyni. To prawie cała moja 
pensja, zdążyłam tylko kupić sy-
nowi buty. Pozmieniali mi hasła, 
zablokowali dostęp do aplikacji 
banku. Straciłam wszystko. 

Po krótkiej rozmowie z kon-
sultantem banku, Monika poje-
chała na komisariat policji. Tam 
dowiedziała się, że nie jest jedy-
na. Ofiarą oszustów — również 
w Aleksandrowie — pada coraz 
więcej osób. Nie ma dnia, by nie 
było choć jednego zgłoszenia od 
ludzi, którzy stracili zgromadzo-
ne na koncie oszczędności. 

— Policjant przyznał, że dla 
zwykłego zjadacza chleba, SMS-y 
czy maile przesyłane przez prze-
stępców, niczym nie różnią się od 
oryginału — dodaje. — Nim funk-
cjonariusz spisał moje zeznania, 

krok po kroku opisał ścieżkę dzia-
łania oszustów. To była moja hi-
storia. Wszystko się zgadzało. To 
międzynarodowy proceder. 

Przestępcy na celownik biorą 
najczęściej użytkowników plat-
form OLX i Vinted. Czasem dzia-
łają tak, jak w przypadku Moniki, 
czasem próbują wyłudzić pienią-
dze metodą „na płatności DPD”. 
Próbowano tak obrabować Mi-
chała, sprzedającego starą gitarę. 
Przestępca oferował nawet kwotę 
wyższą o tej, za którą wystawio-
ny został instrument, byle tylko 
płatność została zrealizowana we 
wspomniany sposób. Michał był 
czujny. Ta historia zakończyła się 
szczęśliwie. 

Komisarz Edyta Machnik 
z zespołu prasowego Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Łodzi 
przyznaje, że oszustwa w sieci, to 
poważne zagrożenie dla finansów 
osób korzystających z interneto-
wych kont bankowych.

— Oszuści działający w sieci 
stale wymyślają nowe metody 
wyłudzenia pieniędzy. Przełamu-
ją zabezpieczenia kont na por-
talach społecznościowych, pod-
szywają się pod ich właścicieli. 
Wykorzystują również popularne 
serwisy aukcyjne oraz strony, 
które przypominają nasze stro-
ny bankowe. Ich pomysłowość 
nie ma granic. Tworzą strony in-

ternetowe, łudząco podobne do 
znanych witryn. Musimy zwracać 
uwagę na każdy, nawet najdrob-
niejszy szczegół. Czasami jest to 
pojedyncza litera w domenie, 
w adresach, w nazwach portali 
czy nawet postawiona kropka po-
między dwoma słowami. 

Nie wierzmy w wiadomo-
ści dotyczące choćby zaległości 
w opłatach za prąd czy gaz. Pod 
żadnym pozorem nie powinni-
śmy aktywować linków zawar-
tych w takich wiadomościach, 
a jeśli mamy wątpliwości, skon-
taktujmy się z instytucją, która 
rzekomo nam je wysłała.

— Pamiętajmy o podstawo-
wych zasadach bezpieczeństwa 
podczas płatności online — pod-
kreśla komisarz Machnik. — Ża-
den bank nie wysyła do swoich 
klientów wiadomości z prośbą 
o podanie haseł czy loginów 
w celu weryfikacji. Dlatego też 
korzystając z Internetu należy 
przede wszystkim być czujnym 
i zachować szczególną ostroż-
ność. Przestępcy mogą przejąć 
nasze pieniądze z konta, ale także 
dokonać kradzieży naszych da-
nych, by następnie posłużyć się 
nimi chociażby do zaciągnięcia 
zobowiązań kredytowych. Zwróć-
my uwagę na to, że pracownicy 
banku nigdy nie żądają od klien-
tów podania loginu czy hasła do 

konta, ani tym bardziej kodu do 
autoryzacji SMS. Nie polecają też 
instalowania aplikacji, z których 
mogą wykonywać ruchy na kon-
cie klienta. 

By nie stracić pieniędzy zgro-
madzonych na naszych kontach 
bankowych, pamiętajmy o kilku 
prostych zasadach:

- Nie ufajmy — bez potwier-
dzenia u źródła — prośbom, na-
wet od bliskich znajomych, pro-
szących o podanie kodu BIK.

- Nie klikajmy w podejrzane 
linki, zwłaszcza z niezweryfiko-
wanych źródeł. 

- Ustawmy mocne hasła do 
banku, maila i naszych kont 
w mediach społecznościowych.  

- Nie instalujmy żadnego 
oprogramowania pod wpływem 
rozmowy z rzekomym pracowni-
kiem banku lub innej instytucji. 

- Warto stosować także dwu-
składnikową weryfikację logo-
wania do konta oraz aktywować 
alerty BIK, które zaalarmują nas 
o próbie wyłudzenia kredytu. 

Po ataku oszustów na koncie 
Moniki zostało 18 złotych. Nie 
był to akt „litości” przestępców. 
Takiej kwoty nie da się po prostu 
wypłacić z bankomatu… 

Jacek Czekalski

Imiona bohaterów zostały zmienione. 

Chciała sprzedać spodnie, straciła pieniądze!
Nowe metody oszustów. Nie daj się okraść! 
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• Likwidacja fi rmy budowlanej. Sprzedam lawetę i kostkę brukową. Tel. 503 

068 515. 

• Zatrudnię mechanika samochodowego, z praktyką w zawodzie w Łodzi. 

Warunki do uzgodnienia. Tel. 509 679 747.

• Zatrudnię szwaczki od zaraz, konfekcja damska w Rąbieniu. Tel. 604 646 

236.

• Akordeon 80 basów czerwony i gitarę sprzedam. Tel. 667 979 946. 

• Zamienię mieszkanie komunalne 20m2 na dwupokojowe. Oferowane 

mieszkanie składa się z pokoju z aneksem kuchennym, dużą łazienką 

i przedpokojem oraz podziemną komórką. Oferuję dopłatę lub spłatę 

zadłużenia. Telefon: 794-910-977.

• Sprzedam smartfon Huawei P8 Lite, stan dobry. Tel. 452 331 445.

• Mieszkanie M-4 na  TEOFILOWIE w Łodzi do wynajęcia. Mieszkanie 

o powierzchni 45m kw., parter, bardzo spokojne sąsiedztwo, sklepy i punkty 

usługowe w bardzo bliskiej okolicy, ryneczek osiedlowy, tramwaje i autobusy, 

szkoła i przedszkole za blokiem. Kontakt tel . 729 277 844. 

• Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni  1249 m.kw.  (46x27 m), 

położoną w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Franin (naprzeciwko nr 13). 

Telefon 665 510 045.

• Sprzedam inwalidzki wózek akumulatorowy. Cena 1 600 zł do niewielkiej 

negocjacji. Tel. 665 510 045. 

PRZYJMUJEMY BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

OGŁOSZENIA DROBNE
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BURMISTRZ ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Położenie
nieruchomości

KW Nr 
działki

Powierzchnia 
działki

Cena 
nieruchomości 

brutto

Wadium

Aleksandrów Łódzki,
obręb A-11

LD1G
/00049897/7

161/2 0,6802ha 1.186.950,00zł 237.300,00zł

1. Niezabudowana działka położona jest w Aleksandrowie Łódzkim obręb A-11, posiada kształt 
prostokątny, wydłużony i bezpośredni dostęp do ul. Placydowskiej, częściowo dostęp utrudniony 
przez rów odwadniający. Dostęp możliwy będzie od strony drogi wewnętrznej, działki nr 161/1, 
która stanowi drogę odchodzącą od ul. Placydowskiej. Ulica Placydowska posiada nawierzchnię 
asfaltową i przyległy teren jest uzbrojony w prąd, wodę, gaz i kanalizację. Wzdłuż drogi 
wewnętrznej i przez szacowaną działkę przy północnej granicy przebiegają podziemne sieci 
uzbrojenia ( sieć energetyczna, przewód energetyczny wysokiego napięcia: eW, sieć kanalizacyjna 
sanitarna: ks 110 tł, sieć gazowa: Fi125). Przechodzące przez działkę sieci uzbrojenia stanowią 
niewielkie ograniczenie w zabudowie. Działka miejscami porośnięta jest drzewami i krzewami. 
Sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane, tereny przemysłowe (ŁSSE), dalej tereny zalesione i 
tereny z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Przy wschodniej granicy działki znajdują się 
tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów z zielenią izolacyjną. Ponadto Gmina nie 
posiada dokumentacji projektowej i technicznej, dotyczącej przyłączy mediów.

2. 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 działka nr ewid. 
gruntów 161/2, położona obręb Aleksandrów Łódzki 11 znajduje się na terenie oznaczonym 
symbolem: B7.U-P- teren zabudowy usługowej lub obiektów produkcyjnych, składów i 
magazynów.

4. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami (w księdze wieczystej 
LD1G/00049897/7–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 jej aktualnym sposobem 
zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie 
wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, 
leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

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. Przetarg odbędzie się 18 kwietnia 2023r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2 ( budynek B, I piętro, sala ślubów ).

8. Poprzedni przetarg ogłoszono 22.11.2022r., 07.02.2023 r.
9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką lub 

przelewem do dnia 12 kwietnia 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 12 kwietnia 2023r. 

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. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić zaoferowaną cenę, pomniejszoną o wpłacone 
wadium najpóźniej w terminie do dnia 26 kwietnia 2023r. w kasie Urzędu Miejskiego w 

1. Niezabudowana działka położona jest w Aleksandrowie Łódzkim obręb A-11, posiada kształt prostokątny, wydłużony i bezpośredni dostęp 
do ul. Placydowskiej, częściowo dostęp utrudniony przez rów odwadniający. Dostęp możliwy będzie od strony drogi wewnętrznej, działki 
nr 161/1, która stanowi drogę odchodzącą od ul. Placydowskiej. Ulica Placydowska posiada nawierzchnię asfaltową i przyległy teren jest 
uzbrojony w prąd, wodę, gaz i kanalizację. Wzdłuż drogi wewnętrznej i przez szacowaną działkę przy północnej granicy przebiegają pod-
ziemne sieci uzbrojenia ( sieć energetyczna, przewód energetyczny wysokiego napięcia: eW, sieć kanalizacyjna sanitarna: ks 110 tł, sieć ga-
zowa: Fi125). Przechodzące przez działkę sieci uzbrojenia stanowią niewielkie ograniczenie w zabudowie. Działka miejscami porośnięta jest 
drzewami i krzewami. Sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane, tereny przemysłowe (ŁSSE), dalej tereny zalesione i tereny z zabudową 
mieszkaniową jednorodzinną. Przy wschodniej granicy działki znajdują się tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów z zielenią 
izolacyjną. Ponadto Gmina nie posiada dokumentacji projektowej i technicznej, dotyczącej przyłączy mediów.
2. Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach 
przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfi kacji 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 działka nr ewid. gruntów 161/2, położona obręb Aleksan-
drów Łódzki 11 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: B7.U-P- teren zabudowy usługowej lub obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów.
4. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami (w księdze wieczystej LD1G/00049897/7–brak wpisów w dziale 
III i IV). 
5. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nie-
ruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich 
warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar 
jego ryzyka.
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. Przetarg odbędzie się 18 kwietnia 2023r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2 ( 
budynek B, I piętro, sala ślubów ).
8. Poprzedni przetarg ogłoszono 22.11.2022r., 07.02.2023 r.
9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką lub przelewem do dnia 12 kwietnia 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 12 kwietnia 2023r. 
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. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić zaoferowaną cenę, pomniejszoną o wpłacone wadium najpóźniej w terminie do dnia 
26 kwietnia 2023r. w kasie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim lub na konto tut. Urzędu w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie 
Łódzkim Nr konta 64878000070000023110000008.
12. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem  przetargu:
• w przypadku osób fi zycznych dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oferenta, a w 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.
13. W umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości oraz w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości zbywanej zostanie zastrzeżo-
ne 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.).
14. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca może nastąpić na zasadach określonych ustawą z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieru-
chomości przez cudzoziemców. 

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

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, pokój 112, 
tel. 42/270 03 53, 42/270 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 07 lutego 2023 roku.

  
 BURMISTRZ ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO 

ogłasza 
wykaz lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą 

ułamkowej części gruntu. 
 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 i art. 37 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.1899) i art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz.U. 2023r., poz. 40) oraz w wykonaniu Uchwały nr LVI/543/18 Rady Miejskiej w Aleksandrowie 
Łódzkim z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia określenia zasad sprzedaży na rzecz najemców, samodzielnych 
lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, stanowiących 
własność Gminy Aleksandrów Łódzki oraz warunków udzielania bonifikat i wysokości ich stawek procentowych 
 

Przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny 
 wraz z ułamkową częścią gruntu: 

 

Położenie nieruchomości,  
numer lokalu 

Nr działki,  
pow. w m2 KW 

Cena ułamkowej 
części gruntu  

Cena naniesień 
budowlanych 

Udział w gruncie 

Aleksandrów Łódzki,  
Al. Wyzwolenia 15 m 57, 

obręb A-2 

223/2 
1348m² 

LD1G 
/00038580/2 

2.470,00zł 
150.030,00zł 7/1000 

 
 
1. Budynek mieszczący lokal mieszkalny nr 57 to 4-piętrowy, podpiwniczony, 4-klatkowy budynek. Został wzniesiony 

w 1969r.: 
• Lokal nr 57 ma powierzchnię użytkową 34,39m². Jest zlokalizowany na III piętrze ww. budynku. Na 

lokal składają się 2 pokoje (15,62m² i 9,09m2), kuchnia (4,81m²), łazienka (3,10m²) i przedpokój 
(1,77m²). 
C.O. miejskie, ciepła woda z bojlera elektrycznego. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, 
wodno-kanalizacyjną, gazową, CO miejskie. 

• Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje 
się na terenie oznaczonym symbolem D40MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

2. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 
931, 974, 1137) powyższa sprzedaż zwolniona jest od podatku VAT.  

3. Powyższa nieruchomość będzie sprzedawana w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 
21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)-na rzecz najemcy lokalu 
mieszkalnego. 

4.  Okres publikacji wykazu biegnie od dnia 31 stycznia 2023 roku do dnia 22 lutego 2023roku. 
5. Określa się termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo  w nabyciu nieruchomości 

zgodnie z art. 34 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1899) tj. do dnia 20 marca 2023r 

6. Powyższy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim Plac 
Kościuszki 2, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w 
prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.aleksandrow-lodzki.pl 

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

 
Aleksandrów Łódzki dnia 31 stycznia 2023 roku. 
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sport

Z pasji do sportu…

Michał Kiński

Dwie młodzieżowe 
drużyny Sokoła 
Aleksandrów wzięły 
udział w zgrupowaniu 
w Hiszpanii. Obejrzano 
mecz Barcelony, 
był również czas na 
zwiedzanie.

Ferie były doskonałą 
okazją na wyjazd do miej-
scowości Callela w pobliżu 
Barcelony. Rocznik 2007 
i 2008 wraz ze sztabem 
szkoleniowym: Tomaszem 
Czerepińskim, Damianem 
Ostrowskim, Michałem Ma-
dejskim oraz Krzysztofem 
Szabelą, a także prezesem 
klubu Dariuszem Szulcem, 
przeżył po raz kolejny nie-
zapomnianą przygodę.

— Tak, to był doskona-
ły czas i nasz kolejny wyjazd 
do Hiszpanii. Poza treninga-
mi mieliśmy okazję zwiedzić 
Barcelonę z takimi atrakcja-
mi, jak Sagrada Familia czy 
Camp Nou. Byliśmy również 
w Gironie – zaznacza Tomasz 
Czerepiński.

Młodzi zawodnicy podczas 
hiszpańskiej przygody skupili 
się również na zajęciach trenin-
gowych oraz rozegrali spotka-
nia sparingowe. Rocznik 2008 
zagrał z Akademią Hiszpańską 
(porażka 2:6) oraz Akademią 
Kwidzyn (2:3), a piłkarze z rocz-
nika 2007 grali z Huraganem 
Międzyrzec (1:2), Karpatami 
Krosno (wygrana 3:1) oraz Aka-
demią Hiszpańską (2:4).

— W niedzielę byliśmy na 
meczu La Liga FC Barcelona 
– Getafe wygranym przez dru-

żynę Roberta Lewandowskie-
go 1:0. Niestety, tym razem 
nie mogliśmy zobaczyć Polaka 
w akcji. Na meczu było ok. 80 
tys. osób. To piękne przeżycie 
– dodaje Tomasz Czerepiński.

Wyjazd do Hiszpanii był 
kolejną ciekawą przygodą 
dla piłkarzy Sokoła. To rów-
nież okazja, by zmotywo-
wać się do ciężkiej pracy na 
treningach. To jedna z dróg 

prowadząca do sukcesu. Kto 
wie, czy w niedalekiej przy-
szłości jakiś wychowanek 
nie zadomowi się na dłu-
żej w Barcelonie czy okoli-
cach… (Kiniu)

Hiszpańska przygoda Sokoła

Trenerem seniorów Victorii Rąbień został Mar-
cin Herski. Szkoleniowiec pracował wcześniej m.in. 
w Borucie II Zgierz oraz Włókniarzu Konstantynów.

- Pozyskanie szkoleniowca podczas przerwy zi-
mowej nie jest łatwym zadaniem, ale udało nam się 
związać z trenerem Marcinem Herskim. Jesteśmy 
zadowoleni i trzymamy kciuki za zespół seniorów. 
Trener wyznaczył drużynie i sobie cel, zajęcie miej-
sca w pierwszej szóstce na koniec sezonu - zaznaczył 
Włodzimierz Sumiński, członek zarządu T.S. "Victo-
ria" Rąbień.

Przypomnijmy, że po zakończonej pierwszej run-
dzie rozgrywek z pracy w klubie zrezygnował trener 
Radosław Surowiec. Seniorzy przygotowują się do 
rundy rewanżowej, rozgrywają mecze kontrolne. 
Pierwszy mecz z UKS SMS Łódź odbędzie się w dru-
gi tydzień marca. 

Podczas 31. fi nału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
odbył się IX Halowy Turniej Pił-
ki Nożnej o Puchar Burmistrza. 
Zagrały cztery drużyny: OSP 
Bełdów, Alex FC, Czarny Koń 4 
oraz Samorządowcy i Przyjacie-
le. Najlepszym zespołem okazał 
się zespół strażaków.

W turnieju czterech drużyn 
celem nie była walka o pierwsze 
miejsce, a przede wszystkim nie-

sienie pomocy WOŚP oraz pro-
mowanie aktywności fi zycznej. 
Zawody po raz pierwszy odbyły 
się w hali Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego w Aleksandrowie. 

Tradycyjnie przed pierwszym 
meczem piłkarze przekazali pie-
niądze do puszki WOŚP, a na-
stępnie przystąpiono do spor-
towej rywalizacji. Po raz kolejny 
uczestnicy mogli liczyć nie tyl-
ko na wsparcie samorządu, ale 

również na restaurację Indian 
Burger w Aleksandrowie. 

Kolejne zawody odbędą się 
za rok. Warto zaznaczyć, że bę-
dzie to dziesiąta edycja halowe-
go turnieju „Gramy dla WOŚP”. 
Podziękowania dla wszystkich 
uczestników oraz sędziów re-
prezentujących na co dzień So-
kół Aleksandrów Łódzki i osób 
zaangażowanych w organizację 
turnieju. (Kiniu)

Nowy trener Victorii Charytatywny turniej pod 
szyldem WOŚP




