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Kolejne środki zewnętrzne
dla zgierskich szkół!
Cztery zgierskie placówki oświatowe uzyskały dofinansowanie w wysokości 152 tys. zł
na utworzenie ekopracowni. Dotację na
ten cel otrzymają z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w ramach konkursu
z
dziedziny
Edukacja
Ekologiczna
pn. „Moja wymarzona ekopracownia”, który rozstrzygnięty został 26 czerwca 2014 r.
Dofinansowanie uzyskały:
1) Gimnazjum Nr 3 - utworzenie ekopracowni
2) Szkoła Podstawowa Nr 5 – utworzenie
pracowni przyrodniczej

3) Gimnazjum nr 2 – utworzenie laboratorium ekobadawczego
4) SLO im. Traugutta - utworzenie ekopracowni.
W ramach projektów utworzone zostaną
pracownie dydaktyczne z programem edukacyjnym na rok szkolny 2014/2015, a także
zakupiony zostanie sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć
lekcyjnych i kół zainteresowań.
W tegorocznej edycji konkursu złożono 403
wnioski. Zarząd WFOŚiGW przyznał dofinansowanie dla 236 projektów ocenionych
pozytywnie pod względem merytorycznym
przez Kolegium Konkursowe.

W Szkole Podstawowej nr 5 utworzona zostanie pracownia przyrodnicza

Nowe place zabaw
W lipcu we władanie zgierskim dzieciom oddane zostały dwa nowe place zabaw. Ich budowę na prośbę mieszkańców
zlecił Urząd Miasta Zgierza. Jeden
powstał przy Placu Targowym 8-9a,
a drugi utworzono przy ulicy Gałczyńskiego
24/28. Obydwa nowo wybudowane place
wyposażone zostały w urządzenia:
dwie podwójne huśtawki, huśtawkę
typu ważka, huśtawkę typu koniczynka, karuzelę, zjeżdżalnię, przeplotnię
linową, pomost, a także w kosze na
śmieci i ławki. Teren zabawy ogrodzono.
- Bardzo się cieszę, że udało nam się
wygospodarować fundusze na wybu-

dowanie dwóch nowych placów zabaw. Od
początku swojej kadencji staram się, aby co
roku powstawały nowe miejsca zabaw dla
dzieci. Radość na ich twarzach jest dla
mnie najlepszą zapłatą – mówi Prezydent
Iwona Wieczorek.
Z okazji otwarcia placów zabaw Urząd Miasta Zgierza zorganizował pikniki rodzinne
z szeregiem atrakcji: były dmuchane
zjeżdżalnie, wata cukrowa, kiełbaski oraz
animacje dla dzieci. 23 lipca bawiono się na
placu zabaw przy Placu Targowym, a 28 lipca przy ul. Gałczyńskiego. Pogoda dopisała,
więc obydwie imprezy cieszyły się dużym
zainteresowaniem dzieci i okolicznych
mieszkańców.

Prezydent Zgierza w Zarządzie Stowarzyszenia Łódzkiego
Obszaru Metropolitalnego

Iwona Wieczorek wywalczyła miliony
dla Zgierza
Zgierz uzyska wielomilionowe dofinansowanie w ramach, przyjętej przez samorządy zrzeszone w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, wspólnej strategii rozwoju
ŁOM 2020+. To ogromy sukces Prezydent
Iwony Wieczorek, która w czerwcu wybrana została do Zarządu Stowarzyszenia ŁOM. Dzięki jej staraniom zrealizowane zostaną w mieście projekty o łącznej
wartości 86 mln złotych. Dofinansowanie
z UE może sięgnąć ponad 66 mln zł.
To największa w historii Zgierza szansa na
pozyskanie środków z UE na rozwój infrastruktury. Jako członek Łódzkiego Obszaru
Metropolitalnego, Zgierz jest drugim miastem w regionie (zaraz po Łodzi), co do
wielkości zapisanych środków.
– Mamy dużą szansę, aby zmienić obraz
miasta – mówi Prezydent Iwona Wieczorek.
To pokoleniowa szansa na zmiany nie tylko
w wymiarze ogólnodostępnym (rewitalizacja przestrzeni publicznych), ale także na
przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji szkół, gimnazjów, przedszkoli i żłobka oraz zasobu komunalnego, co
z pewnością wpłynie na podniesienie jakości życia wielu mieszkańców naszego miasta. Cieszę się, że to właśnie mnie przypadło
negocjowanie kwot na realizację projektów
dla Zgierza – dodaje Pani Prezydent.
W ramach projektu kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobu komunalnego Zgierza,
planuje się przeprowadzić prace polegające
m. in. na wymianie okien, źródeł ciepła oraz
docieplenia dachów i elewacji obiektów

szkolonych, przedszkolnych, gimnazjum
oraz żłobka. Szacowana wartość robót to
25 mln zł. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na termomodernizację zasobu
komunalnego, w tym przede wszystkim
obiektów znajdujących się w ścisłym centrum miasta. Kolejnym projektem jest
przeprowadzenie kompleksowej modernizacji infrastruktury linii tramwajowych na
terenie Zgierza tj. 46 i 16 (projekt wspólny
Zgierza, Łodzi, Ozorkowa, Konstantynowa, Pabianic, Lutomierska i Ksawerowa).
Ponadto, w planach jest także przeprowadzenie kolejnego etapu rewitalizacji naszego miasta, w ramach wspólnego projektu
Łodzi, Ozorkowa, Powiatu Zgierskiego
i Zgierza. Projekt ten zakłada m.in. rewitalizację ulicy Długiej oraz dalszą rewitalizację Miasta Tkaczy, w tym uszkodzonego
budynku po wybuchu gazu, a także renowację budynków przy ul. Narutowicza i ul.
Rembowskiego. Obecnie dokument (przyjęta przez Stowarzyszenie Łódzki Obszar
Metropolitalny lista projektów do realizacji)
podlega opiniowaniu przez Urząd Marszałkowski i Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Ostateczna akceptacja dokumentu powinna nastąpić jeszcze w październiku br.
Łódzki Obszar Metropolitalny (ŁOM) to stowarzyszenie, które tworzą Zgierz oraz powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki i zgierski, a także większość gmin i miast
wchodzących w ich skład. Stowarzyszenie
ŁOM powołane zostało do życia wiosną
tego roku i ma za zadanie ułatwić łódzkim
samorządom bardziej efektywne sięganie po
środki unijne.

Odkurzacz do zadań
specjalnych
Każde miasto w Polsce boryka się z problemem psich odchodów. Miasto Zgierz także
prowadzi działania, aby problem ten wyeliminować, dlatego Urząd Miasta Zgierza
podjął decyzję o zakupie odkurzacza do
usuwania psich odchodów. VAC04 to ważące 8 kg ciche urządzenie, które pomoże
usunąć nie tylko psie odchody, ale również
inne miejskie nieczystości tj. niedopałki papierosów, resztki jedzenia, papierki, a nawet
puszki po napojach. Odkurzacz wyposa-

żony jest w silnik spalinowy i 35-litrowy
zbiornik na odpady, który w ciągu godziny pracy zbiera 12 kg nieczystości. Odkurzacz został przekazany do MPGK Zgierz
spółka z o.o. i będzie wykorzystywany na
miejskich terenach zielonych i chodnikach.
Pamiętajmy jednak, że sprzątanie po swoich czworonogach nadal obowiązuje i Straż
Miejska może ukarać właściciela zwierzęcia za niesprzątanie mandatem do 500 zł.

Piknik na otwarcie placu zabaw przy Placu Targowym cieszył się dużym zainteresowaniem

Mali zgierzanie od razu wzięli we władanie nowy plac zabaw przy ul. Gałczyńskiego

To niepozorne urządzenie może w ciągu godziny zebrać 12 kg nieczystości
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BIEGNIJ RAZEM
ZE MNĄ, CZYLI…
BIEG PO
ZDROWIE!
Nie zwlekaj! Badań nie odkładaj
na później! Liczy się dzisiaj!

Ja też boję się badań. Na ich wyniki czekam
z niepewnością, ale jednak je robię. Raz dałam się zaskoczyć - to był nowotwór, cichy
i podstępny. Moja czujność była uśpiona,
w zasadzie byłam tylko bardziej zmęczona
niż zwykle. Zlekceważyłam ten objaw „raka”
i pozwoliłam mu na byt i inwazję. Potem
była walka, która tak naprawdę trwa do
dziś, bo choć minęło już 7 lat od pierwszej
operacji, to cały czas jestem czujna i systematycznie badam się. Żyję tak, aby nie
dopuścić do nawrotu choroby, choć niestety
niekiedy pozwalam sobie na małe i większe grzeszki. Niestety nie jestem idealna.
Jednak dbam o zdrowie. Stosuje się do zaleceń antynowotworowych. Ponieważ „rak”
żywi się cukrem ograniczam jego spożycie,
codziennie piję zieloną herbatę, wodę z cytryną i tymiankiem, parzę imbir lub dodaję
go do herbaty. Na śniadanie preferuję płatki owsiane, jem dużo pomidorów, dodaję
kurkumę do potraw , a przy zakupach nie
zapominam o warzywach, a zwłaszcza
o boczniaku czy kalafiorze. Stosuję się do
zaleceń prozdrowotnych nie na papierze,
lecz w rzeczywistości. Robie zatem wszystko, by nie dać się zaskoczyć chorobie. To
przez co przeszłam, niech będzie przestrogą
dla wszystkich.
Moje doświadczenia spowodowały, że społecznie zorganizowałam w Zgierzu zakrojone na szeroką skalę bezpłatne badania
mutacji genu BRCA1, z których na szczęście
skorzystało tysiące osób. Dlatego też, tak
bardzo walczyłam o poradnię chirurgii onkologicznej w Zgierzu! Odniosłam sukces,
gdyż poradnia w końcu powstała i jest jedyną w całym powiecie zgierskim! Najpierw
działała komercyjnie, zaś od 1 sierpnia 2014
r jest świadczy swoje usługi nieodpłatnie
w ramach umowy z NFZ.
Bardzo dziękuję Pani Jadwidze WojtowiczBanaszewskiej, dyrektor Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu za
współpracę, zrozumienie, pomoc, wsparcie
i realizację tego przedsięwzięcia. Dziękuję
nade wszystko Pani Jolancie Kręckiej dyrektor ŁOW NFZ w Łodzi, bez której ten
sukces byłby niemożliwy.
Teraz już wszystko jest w Twoich rękach.
Nie zwlekaj, nie odkładaj na jutro, skorzystaj z tego , że właśnie w Twoim mieście
masz nareszcie możliwość pójścia do dobrego onkologa! Ty biegnij do lekarza, a ja
i pani dyrektor MZPR obiecujemy, że nie
spoczniemy na laurach, nadal będziemy zabiegać o to, aby MZPR w Zgierzu oferował
bogaty wachlarz poradni i zatrudniał najlepszych specjalistów.
Uważam, że bez względu na okoliczności,
trzeba pracować nad sobą i dążyć do tego,
aby stać się ucieleśnieniem siły jaką dysponuje człowiek i to nie tylko tej fizycznej ale
przede wszystkim siły ducha i umiejętności
radzenia sobie z codziennymi trudnościami.

Jeżeli dziś coś ci dolega, nie zwlekaj, biegnij
do lekarza. To nieprawda, że chorują i umierają tylko znajomi, sąsiedzi, obcy. Takie
myślenie jest błędne, a rzeczywistość bywa
niekiedy bardzo bolesna i tragiczna. Nie zawsze choroby da się uniknąć, ale kiedy odczuwamy jakieś dolegliwości biegnijmy do
lekarza. Niestety, nie ma magicznej pigułki,
ani czarodziejskiej różdżki pozwalającej na
pewno wyzdrowieć. Są jednak dobrzy lekarze specjaliści , którzy zrobią wszystko, co
tylko możliwe żeby nas wyleczyć. Jednakże kiedy chorujemy, potrzebujemy również
wsparcia.
Każdy z nas pragnie zrozumienia i miłości, chory zaś potrzebuje jej znacznie więcej. Lew Tołstoj napisał , że „człowiek bez
miłości jest zagubiony w świecie obcych
i wrogów.” Kiedy trafiamy do szpitala czujemy się zagubieni, otaczają nas obcy ludzie, zaś choroba jest największym wrogiem
z jakim przyszło się nam zmierzyć. Nie żałujmy więc bliskim miłości, ciepła i zrozumienia , są one niezbędne w walce z chorobą
i w procesie zdrowienia. Ludzie zdrowi nie
mają pojęcia o udręce, cierpieniach i upokorzeniach, jakie przychodzi znosić chorując.
Często zadajemy sobie pytanie „dlaczego mi
się to przytrafiło?”, „dlaczego akurat mnie?”
Jednakże zasadniczym pytaniem na chwilę
obecną, które warto sobie postawić jest nie
„dlaczego”, lecz „jak?”
Pytajmy więc, jak dbać o zdrowie , jak się Iwona Wieczorek
leczyć, jak poruszać się w procesie zdro- Prezydent Miasta Zgierza
wienia. Wiedza „jak” jest niezbędna, aby
powracać do zdrowia. Tym, którzy nie
zachorowali pozwoli uniknąć choroby
i cierpienia.

Ślepy strzał, czyli
błędny adresat
petycji Radnej Beaty
Świątczak
Nasze życie przesycone jest rywalizacją,
stajemy w szranki i zawsze chcemy, żeby
„wyszło na nasze”. Nie mieć racji wydaje
się nie do zniesienia. Trudno jest się przyznać do błędu, bo nasze ego jest niezwykle
kruche. Wsłuchiwanie się w to, co ma do
powiedzenia inny człowiek jest niezmiernie
ważne. Jesteśmy ciekawi świata, ludzi i ich
poglądów. My sami dzielimy się również
swoimi odczuciami i zdarza się że inni ludzie nie doceniają naszych przemyśleń. To,
co dla nas jest „klejnotem” dla innych może
być „kamieniem”. To, co jednym odpowiada, innym może się nie podobać. Kiedy więc
inni rzucają w nasza stronę ostre słowa, nie
poczytujmy tego za osobistą obrazę. Co nie
zmienia faktu, że wszyscy mamy prawo
wyrażać własne zdanie.
Tak też było na ostatniej sesji Rady Miasta
Zgierza, kiedy Radna Beata Świątczak w
imieniu mieszkańców złożyła petycję dotyczącą podjęcia działań zmierzających do
wprowadzenia zakazu poruszania się samochodów ciężarowych ulicą Gałczyńskiego.
Ze zdumieniem przyjęłam fakt, że Pani
Beata Świątczak, Radna Miasta Zgierza,
która od początku mojej kadencji piastuje to
zaszczytne stanowisko, nie wie kto jest Zarządcą głównych dróg w naszym mieście
i gdzie należy kierować petycje związane
z zmianą istniejącego stanu rzeczy.
Uprzejmie informuję, że to Starostwo Powiatowe w Zgierzu jest zarządcą drogi
Gałczyńskiego, jak również wielu innych
zaniedbanych dróg w naszym mieście,
jak np.: ul. Parzęczewska (do szpitala),
Targowa, Piłsudskiego, Konstantynowska, Kasprowicza, Musierowicza, Szczawińska, Przemysłowa, Piotra Skargi.
Nadmieniam, że jako Prezydent Miasta
Zgierza wielokrotnie występowałam do
Starostwa Powiatowego w Zgierzu, będącego zarządcą drogi z prośbą o przeprowadzenie naprawy ulicy Gałczyńskiego, w tym
zmiany nawierzchni oraz uporządkowania
pasa zieleni. Z przykrością stwierdzam, że
niewiele się w tej kwestii zmieniło. Przez
cztery lata mojej kadencji Starostwo Powiatowe, mimo wielu moich pism nie podjęło
zdecydowanych działań związanych z uporządkowaniem tak kluczowego ciągu komunikacyjnego jakim jest ulica Gałczyńskiego.
Zaskakujący i dziwny jest dla mnie fakt

rozpowszechniania informacji jakoby Prezydent Miasta Zgierza miał możliwości
formalne i prawne do ingerencji w politykę
drogową Starostwa Powiatowego w Zgierzu. Świadczy to dobitnie o niewiedzy!
Być może o zamierzonej niewiedzy skoro
to właśnie partia (PO), z której listy startowała Pani Radna Świątczak obsadza
kluczowe i decyzyjne stanowiska w Starostwie Powiatowym (np. członek zarządu
Wojciech Budziarski ).
Zadaję sobie i Państwu pytanie, czy prowadzone działania Pani Radnej Świątczak to troska o dobro mieszkańców, czy
też nieudolna próba przerzucenia odpowiedzialności za istniejący stan ulicy Gałczyńskiego na Urząd Miasta Zgierza po
to, aby chronić partyjnych kolegów? Być
może to początek zawoalowanej kampani wyborczej. Na marginesie wskazuję,
iż Pani Beata Świątczak jest radną kolejnej kadencji, pomimo tego Jej wiedza
w tej kwestii jest znikoma.
Pani Radna Beato Swiątczak, zdolność
uczenia się jest darem! Obfitości łask
Bożych zatem Pani życzę.
Jako Prezydent Miasta Zgierza ponownie
wystąpię do Starostwa Powiatowego celem
regulacji ruchu ciężarowego na ulicy Gałczyńskiego. Mam nadzieję, że również dla
radnych powiatu zgierskiego liczą się przede wszystkim mieszkańcy naszego Miasta,
a nie konotacje polityczne.
Pozwolę sobie przypomnieć listę zgierskich
radnych, wybranych przez zgierzan do Starostwa Powiatowego, licząc na to, że podejmą oni stosowne działania, aby przywrócić
ład na głównych ulicach naszego miasta,
których zarządcą jest Starostwo.

1. Wojciech Budziarski - PO
2. Dariusz Cłapa - PO
3. Maria Sobczak - PO
4. Tadeusz Iwaniuk - PO
5. Józef Dziemdziela – SLD
6. Anna Jahns – SLD
7. Mirosław Pilarski – PiS
8. Adam Bączyk – PiS
9. Ewa Polakowska – Nasz Powiat
Zgierski

10. Tomasz Tołłoczko - PSL

O DWÓCH TAKICH, CO Z NIENAWIŚCI DO KOBIETY ZROBIĄ WSZYSTKO
W sprawach ludzkich jest co prawda miejsce
na gniew, ale niektórzy zbyt często dają ponieść się złości. Złość kusi, namawia do zemsty i odwetu, zatruwa człowieka. Jednakże starajmy się, by gniew, który odczuwamy
nie zaślepiał nas.
Czy to bajka czy nie, sami Państwo ocenicie.
Nie działo się to za pięcioma górami i siedmioma morzami.
W rolach głównych występują:
• Znany mecenas - „ośmiornica na zielonym listku”
• Syn znanego mecenasa – „wyrwiząb”
• Kobieta znienawidzona przez obu – „pogodny wieczorek”
• Dziennikarz – „jazon”
• Pracownik miejskich służb medycznych–„piguła”

Pewnego dnia
„piguła” poszukiwała
jednostki leczniczej, która ma panoramiczny aparat RTG (rentgen stomatologiczny)
i jednocześnie podpisany kontrakt z NFZ.
Wszystko po to, aby jej placówka mogła nadal świadczyć bezpłatne usługi stomatologiczne a mieszkańcy nie musieli jeździć do
innego miasta na te specjalistyczne badania
(panoramicznym aparatem RTG). Bardzo
się ucieszyła, że w jej mieście na szczęście funkcjonuje taka przychodnia - jedyna, która spełnia te wymogi. Nieświadoma
niczego chwyciła za telefon. Zadzwoniła
i zaproponowała „wyrwizębowi” podpisanie umowy. Jakież było jej ogromne zdziwienie, kiedy „wyrwiząb” odpowiedział jej,
że ze względów politycznych tej umowy nie
podpisze, bo nie będzie pomagał „pogodnemu wieczorkowi”. Jednak zaradna „piguła”

znalazła rozwiązanie, leczy nadal bezpłatnie pacjentów, którzy na to specjalistyczne
badanie (wprawdzie rzadko) muszą jeździć
do sąsiedniego miasta. Za te utrudnienia
spowodowane przez „wyrwizęba” - „piguła”
przeprasza.
„Pogodny wieczorek” zbulwersowany zadzwonił do „jazona”, żeby ten opisał niecne
zachowanie „wyrwizęba”. Jak bardzo się
rozczarował, kiedy po kilku dniach wystraszony „jazon” ze smutkiem oświadczył,
iż w tej sprawie interweniował osobiście
znany mecenas „ośmiornica na zielonym
listku”- grożąc mu procesem sądowym
w przypadku ujawnienia w artykule nazwiska bądź nazwy jednostki „wyrwizęba”.
Kobieta znienawidzona przez obu - „pogodny wieczorek” zrozumiała dziennikarza „jazona”, ale w żaden sposób nie mogła

zrozumieć zachowania „ośmiornicy na zielonym listku”, choć od dawna dobrze wiedziała, że jego złość na nią przerodziła się
w nienawiść. Nie rozumie do dzisiaj, dlaczego? Nadal jednak zadaje sobie pytanie
czy to nienawiść, czy może to kochanie?
Dlaczego „ośmiornica na zielonym listku”
opluwa przy każdej okazji „pogodnego wieczorka”? Kobieta znienawidzona przez obu
sądzi, że „ośmiornica na zielonym listku”
musiała spotkać w swoim życiu Czterech
Jeźdźców: Niespełnienie, Złość, Panikę
i Rozpacz. Ich dowódcą jest Lęk. Żeby go
uniknąć trzeba po prostu żyć uczciwie. Nie
ma lęku tam, gdzie jest wiara i prawe życie!
P.S. Wszelkie podobieństwa i sytuacje są
przypadkowe.
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Rewitalizacja Zgierza
Trwają prace związane z projektem
„Rewitalizacja historycznego centrum
miasta Zgierza” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pieniądze na jego
realizację Gmina Miasto Zgierz pozyskała w trakcie kadencji Prezydent Iwony
Wieczorek. Łączna wartość projektu to
10 mln zł, a kwota dofinansowania wyniosła blisko 8 mln zł. W ramach projektu
wykonywane są następujące zadania:
Rewitalizacja placu Jana Kilińskiego
w Zgierzu
Rewitalizacja objęła południowo-wschodni
i północno-wschodni kwartał placu. Wszystkie roboty prowadzone były w porozumieniu
i pod nadzorem Łódzkiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Prace związane
z przebudową tego obszaru dobiegają końca.
Urząd Miasta Zgierza czeka na uzyskanie
niezbędnych odbiorów i pozwoleń.
Budowa systemu monitoringu centrum
Zgierza
Dobiega końca budowa systemu monitorowania wizyjnego Zgierza. Na terenie rewitalizowanych obszarów miasta zainstalowano
17 kamer rejestrujących obraz w technologii HD, która umożliwia identyfikację osób
zarówno w dzień, jak i w nocy. System
monitoringu przyczyni się do zwiększenia

bezpieczeństwa. Są już tego pierwsze efekty
– udało się zidentyfikować wandali, którzy
demolowali rewitalizowany Park Miejski.
Rewitalizacja parku miejskiego w Zgierzu - Centrum Rekreacji Rodzinnej
Roboty związane z rewitalizacją Parku
Miejskiego są na ukończeniu. Niewątpliwą
atrakcją jest teraz powiększony plac zabaw
oraz znajdujące się na nim figury dinozaurów. Urządzenia zabawowe zostały dostosowane do różnych grup wiekowych – dla
większych i mniejszych dzieci. Ponadto, w
parku wybudowano ścieżkę rowerową wokół stawu, powstały także nowe alejki i pole
golfowe.

Statek piracki na powiększonym placu zabaw w Parku Miejskim

Budowa układu komunikacji wewnętrznej w kwartale ulic: Narutowicza, Rembowskiego, Długa i 1-go Maja (zagospodarowanie terenu w okolicy budynku po
starym Młynie)
W ramach rewitalizacji tego obszaru powstanie nowy układ komunikacyjny (drogi,
chodniki) wraz z małą architekturą, oświetleniem i nową zielenią, a także z parkingiem
na 26 miejsc. Teren zostanie włączony do
systemu monitoringu. Prace rozpoczęto 13
sierpnia i potrwają do końca października.
Dinozaury w Parku Miejskim

Nowe alejki w Parku Miejskim

Południowo-wschodni kwartał Placu Kilińskiego

Kamery monitoringu

Północno-wschodni kwartał Placu Kilińskiego

Początek przebudowy kwartału ulic

infrastruktura str. 5

Czas letnich remontów
Lato to już tradycyjnie czas wytężonej pracy dla drogowców. Budowane są miejskie
drogi, remontowane ulice i chodniki. Nie inaczej było w trakcie tegorocznych wakacji.
Do najważniejszych prowadzonych na zlecenie Urzędu Miasta Zgierza w tym okresie
inwestycji należą:

Budowa ul. Żytniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do posesji nr 54, ulicy bez nazwy
oraz skrzyżowania ulicy Polnej z ul. Żytnią – wykonanie jezdni, obustronnych chodników,
zjazdów indywidualnych

Przebudowa ul. Adolfa Dygasińskiego na odcinku od wiaduktu drogowego na ul. Czerwieńskiego do ulicy Kasprowicza – poszerzenie istniejącej jezdni, wykonanie utwardzonych poboczy z tłucznia, zjazdów do dróg poprzecznych oraz brakującego odcinka chodnika

Budowa ul. Żytniej na odcinku od posesji nr 54 do posesji nr 66 – wykonanie jezdni, obustronnego chodnika, zjazdów indywidualnych

Remont wiaduktu na ul. Bolesława Czerwieńskiego oraz wykonanie nowej nawierzchni ulicy i
jednostronnego chodnika.

Budowa ul. Żytniej na odcinku od posesji nr 66 do posesji nr 86 oraz ulicy bez nazwy –
wykonanie jezdni, obustronnych chodników, zjazdów indywidualnych
Remont mostu na ul. Miroszewskiej – I etap – naprawa poszycia jezdni

Remont ul. ks. Popiełuszki na odcinku od ul. Długiej do ul. 3 Maja – wymiana krawężników,
wykonanie chodników z kostki brukowej i położenie nowej warstwy ścieralnej
z asfaltobetonu

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jagiełły na odcinku od ul. Zawiszy do posesji nr 81,
budowa wpustów ulicznych, utwardzenie nawierzchni, obustronne ustawienie krawężników

Remont nawierzchni dróg wewnętrznych chodników i parkingów na osiedlu „Okrzei” przy
ul. 3 Maja 81 (pomiędzy blokami 4, 5, 8a) – wykonanie krawężników, obrzeży, nawierzchni
jezdni z odzyskanych płyt chodnikowych oraz z kostki brukowej

Przebudowa ulicy Stanisława Witkacego na odcinku od ul. Kamiennej do Tuwima – wykonanie nowej nakładki asfaltowej, chodników, zatok parkingowych, wysepek przystankowych i
przejść dla pieszych, utwardzenie pobocza parkingu, wymiana krawężników

str. 6 infrastruktura

Przebudowa nawierzchni ul. Nowiny na odcinku od ul. Proboszczewice do ul. Perłowej oraz
skrzyżowania ulicy Nowiny z ulicą Perłową – ułożenie płyt JOMB

Wymiana chodnika na ul. Mielczarskiego, na odcinku od wjazdu do „DINO” do ul. Rembowskiego

Położenie nowej nakładki asfaltowej na ul. Cezaka (w trakcie prac)

Remont chodnika wzdłuż ul. Rembowskiego, na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Cezaka

Położenie nowej nakładki asfaltowej na ul. Dubois (w trakcie prac)

Remont chodnika wzdłuż ul. Spacerowej, na odcinku od ul. Długiej do ul. Rembowskiego

Parking i wymiana chodnika na pl. Jana Pawła II, na odcinku od ul. Aleksandrowskiej
do ul. Wróbla

Wymiana chodnika na ul. Rembielińskiego, na odcinku od wiaduktu do ul. Majakowskiego

Budowa ul. Witosa

infrastruktura str. 7

Nowe zgierskie rabatki
Nasze miasto prezentuje się coraz ładniej.
Część, porośniętych do tej pory trawą, miejskich zieleńców zmieniło się w wielobarwne, kwietne dywany. Latem, na zlecenie
Urzędu Miasta, w różnych miejscach Zgierza utworzone zostały nowe rabatki, a także
ustawiono donice i kwietniki. Wkrótce na-

sze miasto zyska nową, niespotykaną kwietną dekorację. Na osiedlu Kurak ustawiono
figurę jeża. Sympatyczny jeż został obsadzony roślinami wieloletnimi odpornymi na
trudne warunki atmosferyczne.
Poniżej przezentujemy przykładowe nowe
rabaty w naszym miescie.

Ulica Długa

Skrzyżowanie ulic Armii Krajowej i Długiej

Ulica Długa

Skrzyżowanie ulic Piątkowskiej i Armii Krajowej

Donice z pelargoniami na Placu Kilińskiego

Przejście dla pieszych wzdłuż ulicy Armii Krajowej

Jeż na Kuraku
Skrzyżowanie ulic 1 Maja i Piłsudskiego

Bieżące remonty miejskiej infrastruktury
W okresie wakacji, oprócz dużych inwestycji realizowanych przy udziale środków
unijnych oraz budowy miejskich dróg, przeprowadzano także bieżące naprawy ulic
i chodników. W ramach tych działań wykonano następujące prace: 53 zgierskie drogi
zostały wyrównane z użyciem tłucznia,
100 ulic wyrównano mechanicznie, przeprowadzono remonty cząstkowe 22 miejskich
dróg (łatanie dziur), a także wyremontowa-

no 12 odcinków chodników wzdłuż zgierskich ulic. Ponadto, wymieniono kosze na
śmieci na ulicy Długiej i Cezaka, wykonano
czyszczenie studni na ulicach Jabłoniowej,
Mireckiego i Czereśniowej, naprawiono studnię kanalizacji deszczowej na ul. Długiej
oraz przeprowadzono szereg innych prac
remontowo-porządkowych na terenie naszego miasta.

skrzyżowanie ulic 1-go Maja
i Dąbrowskiego.

Skrzyżowanie ulic 1-go Maja i Dąbrowskiego.

str. 8 wydarzenia

Pierwsza zgierska grota solna
21 sierpnia otwarta została pierwsza
w Zgierzu grota solna. Urządzono ją w budynku Łaźni Miejskiej. Ściany groty zbudowane są z brył solnych, a wnętrze wygląda jakby było wydrążone w skale. Sól
użyta do budowy pochodzi z Kłodawy,
Pakistanu i Morza Martwego. Do dyspozycji gości są leżaki, na których można się
odpocząć, przy dzwiękach relaksacyjnej
muzyki, w trakcie trwającego 45 minut

Medalowe pary

seansu. Wydzielono także strefę dla dzieci
z małymi leżakami i zabawkami. Do końca września obowiązują ceny promocyjne – wejście osoby dorosłej kosztuje 5 zł,
a dziecka 2,5 zł. Później ceny wyniosą odpowiednio 8 zł i 4 zł (dzieci do lat 12). Grota
czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-20.00 oraz w soboty w godzinach 9.00-15.00.

Pamiątkowe zdjęcie z uroczystości z dnia 14 czewca 2014 r.

Pani Prezydent jako pierwsza testowała lecznicze właściwości groty

Otwarcie bloku komunalnego
1 sierpnia odbyło się oficjalne otwarcie
nowo wybudowanego bloku komunalnego
przy ul. Rembowskiego 30A w Zgierzu.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonała
Prezydent Iwona Wieczorek wraz z Prezes
Zarządu Spółki MPGM Anną Idczak. Lokatorzy do bloku zaczęli się wprowadzać kilka
dni po uroczystości.

Pół wieku temu szesnaście zgierskich par
małżeńskich stanęło na ślubnym kobiercu.
Z tej okazji zostali odznaczeni przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego medalami za długoletnie pożycie małżeńskie.
Uroczystości wręczenia odznaczeń odbyły się w dwie czerwcowe soboty – 14 i 28
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zgierzu.
Aktu dekoracji dokonała Prezydent Iwona
Wieczorek wraz z przedstawicielem Urzędu Stanu Cywilnego. Spotkanie odbyło się
w miłej atmosferze. Były gratulacje, życzenia oraz tradycyjna lampka szampana. Pani
Prezydent pogratulowała uhonorowanym
zgierzanom pięknego jubileuszu i dodała,
że w naszych czasach, gdy rozpada się co-

raz więcej małżeństw, przykład takich par
powinien być wzorem dla młodych pokoleń.
14 czerwca odznaczeni zostali: Sabina i Tadeusz Olejniczak, Barbara i Tadeusz Gonciarz, Kazimiera i Marian Kowalczykowie,
Irena i Józef Górka, Alicja i Marian Lityńscy, Zofia i Jan Hofman, Jadwiga i Czesław
Czerwińscy oraz Zofia i Władysław Rokita. 28 czerwca medale odebrali: Janina
i Jan Tomaszewscy, Gabriela i Aleksander
Reduch, Czesława i Jerzy Grzegorzewscy,
Teresa i Józef Konarscy, Kazimiera i Zdzisław Kołodziejczak, Jadwiga i Janusz Grzelakowie, Jadwiga i Edward Przybylscy oraz
Stanisława i Stefan Jóźwiakowie.

To pierwszy od kilkudziesięciu lat tego
typu obiekt, jaki powstał na terenie naszego miasta. Wybudowany został z inicjatywy
Prezydent Iwony Wieczorek przez MPGM,
w ramach programu „Moje M – krok po kroku”. Oferta skierowana była do najemców
mieszkań komunalnych, nieposiadających
zaległości czynszowych, lub osób oczekujących na jego przyznanie.

Pamiątkowe zdjęcie z uroczystości z dnia 28 czewca 2014 r.

Noc profilaktyki w Zgierzu

Prezydent Iwona Wieczorek wraz z Prezes Anną Idczak uroczyście przecięły wstęgę

14 czerwca 2014 r. Gmina Miasto Zgierz
włączyła się w ogólnopolską kampanię profilaktyczną. W Mieście Tkaczy przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zgierzu zorganizowano Zgierską Akcję Głos
Profilaktyki. Akcja miała na celu z jednej
strony przekazanie treści profilaktycznych,
a z drugiej wskazanie alternatywy spędza-

Wizyta Mistrza w UMZ
Zgierzanin Artur Miśkiewicz, złoty medalista Mistrzostw Polski w MTB Downhill
w kategorii Masters, gościł 25 lipca u Prezydent Iwony Wieczorek. Podczas spotkania
Pani Prezydent pogratulowała sportowcowi
zdobycia złotego medalu i życzyła kolejnych
sukcesów. Urząd Miasta Zgierza wsparł
uczestnictwo Pana Miśkiewicza w Mistrzostwach Polski w Międzybrodziu Żywieckim
na Górze Żar.
Prezydent Iwona Wieczorek wraz z
Arturem Miśkiewiczem

Występ zespołu BE.MY

nia czasu wolnego bez używek. W tym dniu
młodzieży zapewniono szereg atrakcji, między innymi warsztaty graffiti, warsztaty
bębniarskie oraz koncerty zgierskich artystów: Kasi Świątczak i Zespołu BOSO. Na
zakończenie Akcji wystąpił zespół młodzieżowy BE.MY

wydarzenia str. 9

Wypełnione atrakcjami
Święto Miasta Zgierza
Piękna pogoda i atrakcyjny program tegorocznych obchodów sprawił, że zgierzanie tłumnie uczestniczyli w Święcie
Miasta, które zorganizowane zostało
w pierwszy weekend czerwca.
Program imprezy był na tyle zróżnicowany,
że każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Miłośnicy koncertów mogli posłuchać różnorodnej muzyki, spragnieni dobrego humoru
pośmiać się w trakcie występu znanego kabareciarza, fascynujący się iluzją obejrzeć
pokaz tej trudnej sztuki, a zwolennicy rekreacji i rozrywek na świeżym powietrzu
wybawić w bezpłatnym wesołym miasteczku. Występy gwiazd rozpoczął Jerzy Kryszak. Kolejną gwiazdą, jaka zaprezentowała się zgierskiej publiczności, był zespół
PLATEAU, który wraz z gośćmi - Martyną
Jakubowicz, Renatą Przemyk oraz wokalistą zespołu Acid Drinkers Tomaszem „Titusem” Pukackim zaprezentował utwory
Marka Grechuty w nowych aranżacjach.
Na zakończenie koncertowego wieczoru wystąpiła DODA. Na scenie oprócz
gwiazd zaprezentowali się także zgierscy wykonawcy: schola dziecięca „Melodyjki”, Akademia Małolata, Sposób na
Nudę, Metamorfoza, Kasia Świątczak
i goście, Zespół BOSO, a także Zespół Rockefeller Band z Węgier.
Imprezie, jak co roku, towarzyszył jarmark
handlowy. Przygotowano także szereg animacji, gier, zabaw i konkursów dla dzieci.
Nowością były cieszące się bardzo dużym
zainteresowaniem przejażdżki londyńskim,

czerwonym autobusem oraz darmowy
„Park Rozrywki”. Zgierzanie mogli skorzystać z: czterech karuzeli, dmuchanych
zjeżdżalni, zamków do skakania i toru przeszkód „Adrenalina”, basenu z kulami, trampoliny, eurobungee, ścianki wspinaczkowej,
a także pojeździć na kucyku i wielbłądzie,
obejrzeć owce kameruńskie, powróżyć sobie u jednej z trzech wróżek albo dać się
namalować karykaturzyście. Wypełniony
atrakcjami dzień zakończył się nocnym pokazem fajerwerków.

Michał Szulim wokalista zespołu PLATEAU
i Renata Przemyk

DODA

Widok z lotu ptaka

Jerzy Kryszak

Park rozrywki

Święto Miasta Zgierza w Mieście Tkaczy
Obchody Święta Miasta Zgierza w Mieście Tkaczy były bardzo kolorowe i energetyczne, bo to najmłodsi zgierzanie
tłumnie odwiedzili Park Kulturowy w tę
upalną czerwcową niedzielę 8 czerwca.

Koncert orkiestry dętej z Góry Św. Małgorzaty

Świętowanie rozpoczął wernisaż wystawy
pt: „Kwiaty dla mojej Mamy” prezentujący prace uczniów szkół podstawowych
z terenu miasta Zgierza z klas 1-3, które
uczestniczyły w konkursie plastycznym
organizowanym przez Iwonę Wieczorek - Prezydent Miasta Zgierza. Nagrodą
w konkursie była wycieczka do Torunia,
a na wernisażu zwycięzcy otrzymali listy
gratulacyjne i upominki. Atrakcją dla dzieci
były także warsztaty edukacyjno-artystyczne, przeprowadzone przez studentki łódzkiej
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej.
Dzieciaki chętnie rysowały i malowały ekologiczne torby. Renata Lisik – zgierska ani-

matorka kultury, wraz z kilkoma radosnymi
gimnazjalistkami poprowadziła warsztaty
pt. „Lalki, szmatki i wierszyki” oraz spotkanie poetyckie „Wierszowany bukiet”,
w trakcie którego dzieci recytowały ulubione
wierszyki dla swoich mam. Dużym zainteresowaniem cieszyła się też wystawa pt: „Żywe
kamienie w Mieście Tkaczy” zaprezentowana przez Piotra Dzieduszyńskiego. Jego pasją
jest uprawa kaktusów i innych sukulentów.
W Mieście Tkaczy zaprezentował część
swojej bogatej kolekcji liczącej kilkaset rodzajów, gatunków i odmian roślin. Wystawa
wzbudziła takie zainteresowanie, że jeszcze
w poniedziałek odbywały się żywe lekcje
biologii dla zgierskich uczniów szkół podstawowych. Główną atrakcją świątecznego spotkania była parada uliczna i koncert
orkiestry dętej z Góry Świętej Małgorzaty.
Przekonaliśmy się, że w orkiestrach dętych
jest wielka siła.

Letni dancing
w ogrodzie MOK
27 czerwca br. w godzinach 18.00 - 21.00
w Ogrodzie Miejskiego Ośrodka Kultury
w Zgierzu odbył się Letni Dancing. Impreza
zgromadziła liczne grono miłośników tańca
i muzyki. Grupa około pięćdziesięciu osób
bawiła się w rytm wakacyjnych przebojów
proponowanych przez DJ Lucu.
Doskonałe humory uczestników, sprzyjająca aura oraz odpowiednio dobrane szlagiery
taneczne sprawiły, że Letni Dancing należy
do udanych. Na kolejny dancing zapraszamy 5 września o godzinie 17 do Miejskiego
Ośrodka Kultury.

XXI Piesza Pielgrzymka Zgierska na Jasną Górę
Pod koniec sierpnia, na kilkudniowe „rekolekcje w drodze” wybrało się jak co roku
z naszego miasta kilkuset pielgrzymów.
Organizatorem Zgierskiej Pielgrzymki
jest parafia Matki Bożej Dobrej Rady.
Patronem tegorocznej pielgrzymki był bł.
Edmund Bojanowski.
20 sierpnia rano, tradycyjnie po mszy św.
w parafii Matki Bożej Dobrej Rady, 324
pątników wyruszyło w pięciodniową pieszą podróż duchową. Dziennie pielgrzymi
pokonywali pieszo od 30 do ponad 40 km,
wędrując od wczesnych godzin porannych,
aż do wieczora.
W pielgrzymce brała czynny udział Prezydent Miasta Iwona Wieczorek. Na początku
odprowadziła pątników do granic miasta.
21 sierpnia odwiedziła ich w Zawadowie,
a od piątkowego przystanku przy kościele
w Kamieńsku, aż do końca pieszej wędrówki
tj. do niedzieli 25 sierpnia, pielgrzymowała
pieszo wraz z pozostałymi pielgrzymami.
Atmosfera podczas pielgrzymki jest nie do

opisania. To doświadczenie duchowe, które
należy przeżyć osobiście, tym samym odbywając akt pokutno – religijny. Uczestniczy
się wtedy w pełni w kompletnej ascezie, trudzie, licznych wyrzeczeniach. Okazuje się
swoją silną wolę, a przede wszystkim otwiera na drugiego człowieka…
Władze miasta, jak co roku, ufundowały ok.
500 czapek i koszulek z logotypem miasta
oraz motto pielgrzymki – autorstwa patrona pielgrzymki dzięki czemu pielgrzymi ze
Zgierza byli bardzo rozpoznawalni.

Wejście na Jasną Górę

Na trasie pielgrzymki

Pielgrzymów na Jasnej Górze powitał Ksiądz
Dziekan Andrzej Blewiński

str. 10 z miasta
Letnie remonty, renowacje, zakładanie ogródków

Pięknieje Miasto Tkaczy
W okresie letnim na terenie Miasta Tkaczy trwały remonty i renowacje, prowadzono również prace porządkowe.
W porządkowanie i upiększanie przestrzeni chętnie włączali się mieszkańcy Miasta
Tkaczy. Sprzątano podwórka, zakładano
nowe ogródki i remontowano budynki.
W upiększaniu podwórek pomogli młodzi zgierzanie, którzy wraz z dzieciakami
z podwórka przy ul G. Narutowicza 11 udekorowali miejsce przeznaczone na kącik zabaw. Na kolorowej ścianie umieszono miarkę wzrostu i odciski rąk małych twórców
wraz z ich imionami. W obrębie podwórka
przy ul. G. Narutowicza 9 lokatorzy założyli
małe ogródki skalne oraz częściowo odmalowali elewacje budynków. Nadal prowadzone są tam prace remontowe przy udziale
spółki MPGM. Odnowiony został również
dom tkacza położony przy ul. Rembowskiego 6. Urząd Miasta Zgierza w porozumieniu z Centrum Konserwacji Drewna zadbał
o drzwi wejściowe do tego budynku, a lokatorzy odświeżyli jego powierzchnię dacho-

wą oraz elewację. Systematycznie pięknieje
także dom tkacza położony przy ul. G. Narutowicza 15. Lokatorzy zadbali o fantazyjne
rabaty i odświeżyli elewacje budynku, ogrodzeń oraz komórek. Nie pominięto również
drewnianego domu tkacza położonego przy
ul. G. Narutowicza 10, w którym znajduje się
Świetlica środowiskowa „Przystań”. Podopieczni świetlicy odświeżyli zdewastowane
drzwi wejściowe oraz oczyścili elewację budynku oraz komórek, a także urządzili kącik
zabaw dla dzieci. Ponadto, konserwatorzy
z Centrum Konserwacji Drewna w Zgierzu
odrestaurowali drzwi wejściowe do domu
tkacza położonego przy ulicy G. Narutowicza 11. A jeden z lokatorów odnowił mocno
zniszczoną sień w budynku.
Efektem tych działań jest integracja społeczności zamieszkującej obszar Parku
Kulturowego. Rodzi się zapotrzebowanie
na realizację kolejnych przedsięwzięć, które powodują, że lokatorzy budynków czynnie włączają się w akcje ratowania naszej
wspólnej spuścizny kulturowej.

Remonty w zasobach spółki MPGM
W lecie w naszym mieście wiele się dzieje. Wszędzie dookoła budowy, przebudowy, modernizacje. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka
z o.o. w Zgierzu również ma swój udział
w
prowadzaniu
prac
naprawczych.
W ramach prowadzonych działań przy
ulicy Parzęczewskiej nr 38 i nr 40 została
wykonana termomodernizacja budynku –
docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu, a także dachy zostały pokryte
papą termozgrzewalną i wymieniono obróbki blacharskie. Także przy ulicy Rembow-

Ocieplanie budynku komunalnego

Ukwiecone, kolorowe podwórko w Mieście Tkaczy

Wesoła ściana przy kąciku zabaw dla dzieci

Letnie prace na terenie MOSiR
w Zgierzu
Wakacyjny okres sprzyja wszelkiego rodzaju remontom. Tak też dzieje się w Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zgierzu. Zostały wymienione okna w hali zapaśniczo-łuczniczej oraz zakonserwowano dźwigary
hali sportowej. Wymieniono także rury pod

niecką basenu i płytki plaży pływalni oraz
wyremontowano sprzęt pływający. Pomalowano korytarze i pomieszczenia administracji. W najbliższym czasie zostanie pomalowana sala gimnastyczna.

Wymiana okien w hali zapaśniczo-łuczniczej

Wymiana płytek na pływalni

skiego nr 6 został wyremontowany dach,
na który częściowo wymieniono deskowanie, pokryto papą termozgrzewalną
i wymieniono obróbki blacharskie, przemurowano kominy, a także ocieplono ściany
zewnętrzne budynku frontowego – szczyty.
Przy ulicy Słowackiego nr 4 odremontowano klatkę schodową. Przy ulicy Narutowicza
nr 11 i nr 15 została pomalowana elewacja
od strony podwórka oraz wewnątrz klatki
schodowe. Prace te zostały wykonane przy
współpracy z mieszkańcami.

z miasta str. 11

Co nowego w MUK?
Na początku sezonu urlopowego mieszkańców Zgierza przywitali kierowcy autobusów
w schludnych strojach służbowych. Nowe
uniformy składają się z białej koszuli, z naszytym na kieszeni logo przewoźnika oraz
symbolem miasta – jeżem, a także z bordowego krawata i ciemnych spodni. Jesienią kierowcy otrzymają dodatkowo ciemne
kamizelki. Miejski tabor również został
odświeżony poprzez ujednolicenie kolorystyki pojazdów, dzięki czemu autobusy są
teraz łatwo rozpoznawalne. Barwy na pojazdach nawiązują teraz do flagi miasta – są
czerwono-żółte. Z przodu autobusu umieszczone zostało logo firmy przewozowej, a na
jego boku symbol jeża. Niebagatelną wagę
dla podróżujących z MUK ma informacja
o okresowej wymianie autobusów obsługujących zgierskie linie. Tylko na przestrzeni ostatniego roku zakupiono 7 komfortowych, klimatyzowanych pojazdów,
a już niedługo do taboru dołączy następ-

Promujemy Miasto Tkaczy
ny wygodny autobus przegubowy. Podczas
przerwy wakacyjnej spółka zadbała również
o modernizację przystanków autobusowych. Postawiono nowe wiaty na przystankach: Musierowicza/Łęczycka, Parzęczewska (kościół), Gałczyńskiego/
Tuwima, Kasprowicza/Piątkowska, Parzęczewska (cmentarz) oraz Łódzka/1
Maja (Kurak) Śniechowskiego (rondo)
oraz Długa/Łagiewnicka. W najbliższym czasie zostaną także zamontowane
nowe wiaty na przystankach: Długa/Spacerowa, Długa/Sierakowskiego, Łęczycka/
Musierowicza, Tuwima/Witkacego, Długa/Sierakowskiego, 1 Maja/Piłsudskiego
oraz dwie na Placu Kilińskiego. Ponadto,
wymieniono wszystkie kasetki na rozkłady
jazdy oraz odremontowano kosze na śmieci,
przeprowadzono wycinkę krzewów i gałęzi
utrudniających przejazd tramwajów, a także
wykoszono trawę wzdłuż torowisk.

Miasto Zgierz realizuje w tym roku kolejny projekt promujący rozwój marki
„Miasto Tkaczy” współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej.
To kontynuacja i rozszerzenie działań rozpoczętych w ubiegłym roku w ramach koncepcji pn.: „Miasto Tkaczy marką regionu
łódzkiego”. Łączna wartość tegorocznego
projektu to 500 tys. zł, a kwota dofinansowania wyniosła 425 tys. zł. W trakcie prowadzonej kampanii promocyjnej podjęto
następujące działania:
• W Parku Kulturowym Miasto Tkaczy
przygotowano multimedialną prezentację
historii Miasta Tkaczy. W Muzeum Miejsca ustawiono nowoczesne urządzenie, na
którego dotykowym ekranie zwiedzający
może wybrać interesujące go multimedia.
Dzięki nowoczesnej technologii i łatwości w obsłudze urządzenie z pewnością
będzie stanowiło dodatkową atrakcję dla
zwiedzających.

• Na terenie Zgierza utworzono szlak spa-

cerowy pn: „Trakt jeża z miasta Tkaczy
– Zgierza”. Szlak obejmuje 29 miejsc, które są historycznie i kulturowo związane
z miastem, a przede wszystkim z budynkami na terenie Parku Kulturowego „Miasto Tkaczy”. Przy każdym z obiektów,
obok których szlak przebiega, ustawiono
tabliczki informacyjne w języku polskim
i angielskim.
• 13 i 14 września odbędzie się impreza
promująca markę „Miasto Tkaczy. Wydarzenie uświetni występ Zespołu Pieśni
i Tańca Śląsk, a także występy zgierskich zespołów. Ponadto, imprezie towarzyszyć będzie jarmark handlowy,
przygotowano również szereg atrakcji
dla dzieci i dorosłych.
• Kontynuowana jest akcja promocyjna
Miasta Tkaczy w telewizji regionalnej.
W sierpniu nakręcony został kolejny spot
reklamowy, który emitowany będzie na
antenie TVP Łódź.

Nowy wizerunek kierowców MUK
Jedna z tablic z traktu spacerowego została umieszczona na budynku magistratu

Nowe rozwiązania komunikacyjne dla mieszkańców Zgierza
i okolic

Wspólny Bilet Aglomeracyjny Zgierza

Nowa wiata na przystanku Gałczyńskiego/Tuwima

Autobusem na Malinkę
W wakacje, w związku z licznymi prośbami mieszkańców miasta, zapewniony został
dojazd autobusem do Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego Malinka. Od 28 czerwca do końca wakacji dojeżdżała tam linia
nr 4, której wybrane kursy były wydłużone. W dni powszednie odbywały się 4,

a w weekendy 6 kursów. Dojazd autobusowy na Malinkę cieszył się sporym zainteresowaniem mieszkańców. Lato w tym roku
dopisało, było gorąco i słonecznie. Dlatego
zgierzanie szukali wytchnienia od upałów
i chętnie korzystali z atrakcji wodnych oferowanych na terenie ośrodka.

Autobusy w nowej kolorystyce dojeżdżały przez całe wakacje na Malinkę

Pasażerowie poruszający się po terenie województwa łódzkiego od niedawna mogą
korzystać ze specjalnej oferty przygotowanej przez gminne samorządy i Łódzką Kolej Aglomeracyjną – jest to Wspólny Bilet
Aglomeracyjny (WBA), umożliwiający
przemieszczanie się zarówno komunikacją miejską jak i koleją w Zgierzu, Łodzi
i Pabianicach. Docelowo projekt zostanie
rozszerzony o Kutno, Sieradz, Koluszki
i Łowicz. Połączenie kilku biletów w jednym jest znacznie wygodniejsze i bardziej
opłacalne dla pasażera niż zakup poszczególnych migawek z osobna. WBA obowią-

zuje przez 30 dni od daty zakupu, kodowany jest na plastykowych, zbliżeniowych
kartach elektronicznych, służących obecnie
jako nośniki biletów okresowych MPK-Łódź. Teren aglomeracji podzielono na
4 strefy, a cenę przejazdów uzależniono od
wybranego przez pasażera zasięgu. Wspólny Bilet Aglomeracyjny stanowi odpowiedź
na potrzeby mieszkańców województwa
łódzkiego, gdyż znacząco zmniejsza koszty
związane z przejazdami na trasach objętych
jego działaniem oraz ułatwia korzystanie
z komunikacji.

Nowe miejsca pracy w Zgierzu
U zbiegu ulic Gałczyńskiego i Bazylijskiej
powstaje nowa „mini galeria”. Inwestorem
jest Trust Properties spółka z o.o. z siedzibą
w Łodzi. Otwarcie „parku handlowego” planowane jest na pierwszy kwartał przyszłe-

go roku. Miesić się tam będą m.in. sklepy
spożywcze, odzieżowe, drogerie, apteka itp.
Dzięki tej inwestycji pojawią się nowe oferty
pracy w Zgierzu. Zatrudnienie znajdzie ok.
100 osób.

Wizualizacja nowej mini galerii handlowej budowanej u zbiegu ulic Gałczyńskiego i Bazylijskiej

str. 12 akcja wakacje

Pikniki na placach zabaw
W lipcu i sierpniu w ramach akcji „Wakacje w Mieście”, z inicjatywy Prezydent Iwony Wieczorek, zorganizowanych
zostało kilkanaście pikników na zgierskich placach zabaw.
Objazdowa impreza zawitała na place przy
ulicach: Cezaka, 1 Maja, Łódzkiej, Rembowskiego, Gałczyńskiego, Rembielińskiego, przy Placu Targowym oraz na innych placach zabaw. Urząd Miasta Zgierza zapewnił
dzieciom po trzy godziny beztroskiej zabawy. Były bezpłatne dmuchane zjeżdżalnie,
trampolina, wata cukrowa oraz animacje.
Podczas pikników, z uwagi na trwające wa-

kacje, prowadzona była także akcja informacyjno-edukacyjna „Bezpieczne Wakacje”
oraz „Odpowiedzialny Kierowca”, a także
akcja profilaktyczna (rekomendowana przez
PARPA) „Wakacyjna Polisa Trzeźwości”.
W imprezach brała także udział Straż Miejska, która prezentowała możliwości wykorzystania fotoradaru oraz posiadanego
sprzętu i wyposażenia. Dodatkową atrakcją
była możliwość robienia zdjęć z fotoradaru
biegnącym dzieciom oraz zawody na najlepszego sprintera. Pikniki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony maluchów,
starszych dzieci, a także ich opiekunów.

Zjeżdzalnia cieszyła się dużym zainteresowaniem

Zajęcia wakacyjne w szkołach
Jak co roku zgierskie dzieci, które spędzały wakacje w mieście, mogły uczestniczyć
w bezpłatnych zajęciach sportowo-świetlicowych w szkołach podstawowych. Półkolonie zorganizowane zostały w lipcu.
W czterech turnusach zajęć wzięło udział
160 małych mieszkańców naszego miasta.
Dzieci miały zapewnione bezpłatne korzy-

stanie z różnorodnych form wypoczynku:
gier, zabaw, wycieczek, zajęć na basenie,
wyjść do kina. Organizacja półkolonii
sfinansowana została z budżetu miasta ze
środków pochodzących z opłat pobieranych
za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dzieci biorące udział w zajęciach w Szkole Podstawowej Nr 11 w Zgierzu

Półkolonie w MOSiR
Podobnie jak w latach ubiegłych, w ramach akcji letniej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu zorganizował
6 turnusów półkolonii dla zgierskich
dzieci.

Dzieci mogły pobawić się w mobilnym figloraju

Klockowo-gliniane lato w CKD
Pod szyldem ceramiki oraz klocków
LEGO® upłynęło tegoroczne lato w Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu. Ponad
130 dzieciaków w wieku od 6 do 13 lat spędzało część swoich wakacji w domu tkacza przy ul. Rembowskiego 17.
W lipcu całe rodziny miały okazję spróbować swoich sił w pracy z gliną uczestnicząc
w otwartych warsztatach ceramicznych
w ogrodzie CKD. Podczas kilkugodzinnych
zajęć w dłoniach ceramików-amatorów
powstawały pierwsze rzeźby i naczynka.
Znacznie więcej czasu na poznanie właściwości tego materiału miały dzieci z półkolonii
„Wakacje z ceramiką”. Przez pięć dni poznawały techniki ręczne, pracę na kole
oraz sposoby szkliwienia przedmiotów.
Większość z ich prac została wypalona
i z pewnością będzie oryginalną pamiątką.

Podczas dwóch tygodni, w zajęciach
uczestniczyło 80 dzieci. Zajęcia były
nieodpłatne,
dzięki
dofinansowaniu
z budżetu miasta Zgierza. Równie
dużym zainteresowaniem cieszły się
dwa turnusy (w lipcu i sierpniu) półkolonii dla pasjonatów i pasjonatek
klocków Lego – „Tak się składa, że to wakacje z LEGO®”. Zajęcia organizowane były
we współpracy z firmą GALILEO - dobrze
się składa. Dzieci miały do dyspozycji dziesiątki zestawów klocków, dlatego znaleźli
coś dla siebie fani zarówno filmowych bohaterów, jak i architekci miast czy programiści
robotów. Podobno dzieci na całym świecie
spędzają około 5.000.000.000 godzin w roku
na zabawie z klockami LEGO®. Zgierskie
- dołożyły do tej puli blisko 100 kolejnych
godzin.

Dzieci na warsztatach ceramicznych w CKD w Zgierzu

W trakcie tegorocznych wakacji z tej formy
wypoczynku skorzystało około 400 dzieci.
Najliczniejszą grupę stanowiły dzieci zgłoszone przez Rady Osiedli: 650-lecia, Przybyłów i Proboszczewice, a także Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu.
Uczestnicy mieli zapewnione zajęcia sportowe i kulturalne, które były prowadzone przez
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
W ramach półkolonii dzieci otrzymały dwa
posiłki (śniadanie i obiad), mogły korzystać
z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (hala sportowa, sala gimnastyczna),
Ośrodka Wypoczynkowego Malinka, Parku
Miejskiego, parku linowego, boiska „Orlik”,
a także z wycieczek zorganizowanych do:
łódzkiego ZOO, kina „Cinema City” w Łodzi, Dinoparku w Kołacinku oraz basenów
„Wodny Raj” w Łodzi. Ofertę programową
uzupełniały spotkania z przedstawicielami
policji na temat bezpieczeństwa na drogach,
ścieżka edukacyjna w łódzkim ZOO oraz
imprezy rekreacyjno-sportowe. Dzieci miały także możliwość korzystania ze sprzętu
dmuchanego (zamki, labirynty, zjeżdżalnie). Dzieci w parku linowym

Kolonie we Władysławowie
Podobnie jak w latach ubiegłych Urząd
Miasta Zgierza zorganizował we Władysławowie wypoczynek dla zgierskich dzieci
z rodzin o obniżonym standardzie życiowym. W tym roku z oferty skorzystało
sześćdziesięcioro pięcioro młodych mieszkańców naszego miasta. Dzieci na kolonie
wyjechały w sierpniu. Miały tam zapewniony dziewięciodniowy pobyt w Ośrodku
Kolonijnym Patryk z pełnym wyżywieniem,
jak również aktywny wypoczynek na plaży
pod opieką ratowników, gry sportowe i dydaktyczne, a także dyskoteki i wycieczki.
Kolonie zostały sfinansowane z budżetu
miasta ze środków pochodzących z opłat
pobieranych za wydawanie zezwoleń na
Pani Prezydent i mali koloniści
sprzedaż napojów alkoholowych.

sesja str. 13

Interpelacje
Szanowna Pani Prezydent, czy w nowym
roku szkolnym w placówkach oświatowych
podległych Gminie Miasto Zgierz, planuje
Pani zwolnienia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, jeżeli tak, to proszę informację:

1. W jakich placówkach będą zwolnienia?
2. Czym podyktowane są zwolnienia?
3. Czy zwolnionym pracownikom, zostaną

zaproponowane inne stanowiska i inny
zakres obowiązków, w innych placówkach podległych Gminie Miasto Zgierz?

W odpowiedzi na pana interpelację z dnia
26 czerwca 2014 r. pragnę Pana poinformować, że w nowym roku szkolnym nie planuję zwolnień pracowników pedagogicznych
i niepedagogicznych w podległych Gminie
Miasto Zgierz placówkach oświatowych.
Ewentualne zwolnienia pracowników mogą
wynikać tylko i wyłącznie z organizacji pracy poszczególnej placówki, a decyzje takie
pozostają w gestii jej dyrektora.
Pani prezydent proszę o udzielenie odpowiedzi:

1. Ile na terenie miasta Zgierza powstanie

w najbliższym czasie marketów, supermarketów
2. Proszę o podanie lokalizacji tych placówek.
W odpowiedzi na interpelację z dnia 26
czerwca 2014 r. w sprawie lokalizacji marketów i supermarketów na terenie miasta
Zgierza uprzejmie informuję, że inwestycje
tego typu mogą być lokalizowane na podstawie miejscowych planów zagospoda-

rowania przestrzennego lub w przypadku
braku planu na danym terenie – lokalizacja
inwestycji odbywa się na podstawie decyzji
o warunkach zabudowy. Każdy zainteresowany może w dowolnym momencie zwrócić się do prezydenta miasta z wnioskiem
o ustalenie warunków zabudowy w drodze
decyzji (na teren nieobjęty planem miejscowym) i taka decyzja zostanie wydana
w każdym przypadku, jeśli tylko planowana inwestycja spełni wymagania określone
w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.). Każdy
ma prawo do zagospodarowania swojej nieruchomości w dowolny sposób, jeśli jest to
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Powyższe dokumenty są jednak informacją o przeznaczeniu terenów, określają
tylko możliwość zagospodarowania i nie
obligują do konkretnych działań. Biorąc pod
uwagę powyższe informuję, że określenie
ilości i lokalizacji marketów oraz supermarketów, które powstaną na terenie miasta
Zgierza jest niemożliwe. Prezydent Miasta
nie posiada informacji o zamierzeniach budowlanych prywatnych inwestorów.
Szanowna Pani prezydent zwracam się do
Pani o szczególne zwrócenie uwagi i właściwy nadzór nad prowadzonymi pracami na
Placu Jana Kilińskiego w Zgierzu. Chodzi
o materiał użyty do obłożenia muru oporowego i wykonanie montażu płyt. Część płyt
jest uszkodzona „wyszczerbiona”. Płyty te
nie powinny być zamontowane, a sam montaż jest wykonany niechlujnie, brak jest zachowania pionów i poziomów w warstwach
układanych płyt. Kolejna uwaga dotyczy
Tablic upamiętniających Rajmunda Rembie-

Sprostowanie
Szanowny Panie,
w dn. 26 czerwca 2014 r. doręczono mi sformułowany przez Pana tekst przeprosin, jakich domaga się Pan w związku z publikacją
zatytułowaną „Kowal zawinił, a cygana powiesili, czyli zawinił urzędnik, a Prezydent
zbiera cięgi”. Niestety, nie mogę zadośćuczynić Pańskiemu żądaniu opublikowania
przeprosin z powodów, które niniejszym
przedstawiam.
Istotnie, w tekście publikacji doszło do
zniekształcenia pisowni Pańskiego nazwiska. Nie było oczywiście moim zamiarem
„ośmieszenie” Pana. Posługuję się edytorem tekstu, który samoczynnie koryguje błędy pisowni. Pisownia Pańskiego nazwiska
została prawdopodobnie skorygowane przez
edytor tekstu, który najprawdopodobniej
skorygował nazwisko „Kolenda” do znanego sobie wyrazu „Kolęda”, a ja niestety nie
zakonotowałam tego faktu. Jednak absolutnie nie było to z mojej strony zamierzone,
ani też nawet świadome. Przepraszam, jeśli poczuł się Pan tym urażony. Poprosiłam
o opublikowanie w Informatorze Zgierskim
sprostowania o treści „W publikacji Kowal
zawinił, a cygana powiesili, czyli zawinił
urzędnik, a Prezydent zbiera cięgi doszło
do niezamierzonego zniekształcenia pisowni
nazwiska Pana Mirosława Kolendy. Przepraszam Pana Mirosława Kolendę za to, że
nie zauważyłam zniekształcenia dokonanego przez edytor tekstu.”.
Muszę natomiast zaprzeczyć, abym użyła
„niegodnych i krzywdzących porównań”
w stosunku do Pana. Sformułowanie „nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu”, będące
popularnym zwrotem używanym dla opisania negatywnego stosunku do zjawiska
nadgorliwości, nie było w żaden sposób
adresowane do Pana. Jak wynika z mojego artykułu, odnosiłam się w ten sposób
do złożenia zawiadomienie o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa, którego to prze-

stępstwa miałam się rzekomo dopuścić
w związku z okolicznościami opisanymi
w Pańskiej skardze. Uważam, że zawiadomienie to nie było celowe, bowiem nie sposób uznać, abym w jakikolwiek sposób ponosiła osobistą prawną odpowiedzialność
za nieprawidłowe doręczenie adresowanej
do Pana decyzji wymiarowej (prawnie odpowiadam bowiem za organizację pracy
Urzędu, nie zaś za tego rodzaju błędy urzędników). Użyte przeze mnie sformułowanie
nie prowadzi również w żaden sposób do
zrównania opisywanej osoby czy zjawiska
do ideologii albo zbrodni faszystowskich,
lecz stanowi popularną hiperbolę, czyli
celowe przerysowanie negatywnych cech
zjawiska. Nie sposób uznać w tych okolicznościach, aby zjawisko opisywane za pomocą tego hiperbolicznego sformułowania
mogło zostać uznane za równe faszyzmowi,
w żadnej też mierze osoby zaangażowane
w takie zjawisko nie mogą być poczytywane
za równe sprawcom zbrodni faszystowskich.
Dlatego też nie mogę zgodzić się z Panem,
aby użyte przeze mnie sformułowanie było
„niegodnym i krzywdzącym porównaniem”.
Niezależnie od powyższego, muszę również
wskazać, że jako osoba publiczna i czynny
działacz polityczny i samorządowy, musi
Pan być przygotowany na krytyczne uwagi
na swój temat. Wyjaśniam to niezależnie od
faktu, że – jak wyjaśniłam powyżej – moje
sformułowanie nie dotyczyło Pana. Nawet
jednak gdyby było inaczej (a nie jest), to
i tak jako były kandydat na Prezydenta
Zgierza, redaktor gazety „Bez Cenzury”,
były członek zarządu spółki komunalnej,
działacz zgierskiego Stowarzyszenia Obywatelskiego oraz przewodniczący Rad
Osiedli, musi Pan niestety zrozumieć, że
tego rodzaju publiczna działalność samorządowa i polityczna powoduje, iż jest Pan
narażony na ostrze krytyki ze strony innych
osób, w tym opinii publicznej i innych działaczy samorządowych i politycznych, także

tych pełniących mandat z wyboru. Taka jest
cena, jaką każdy z nas – również ja – płaci
za pełnienie służby naszym mieszkańcom.
Uważam, że fragmenty mojego artykułu
dotyczące Pana osoby były sformułowane
w sposób wyważony i pozbawione zbędnych
elementów ocennych, a opisując zdarzenia
przytoczone w artykule, miałam na względzie prawo mieszkańców Zgierza, czytelników Informatora, do wiedzy na temat funkcjonowania administracji samorządowej.
Zrelacjonowałam bowiem zdarzenia, jakie
opisał Pan w swojej skardze, która była
przedmiotem jawnych obrad Rady Miasta
Zgierza. Zarazem wiele informacji odnoszących się do Pana osoby, już niezależnie
od opisu zawartego w kierowanej do Rady
Miasta skardze, jest również dostępnych
w publicznie dostępnym oświadczeniu majątkowym – był Pan bowiem osobą uprawnioną do reprezentowana spółki komunalnej. Dziwię się więc w tych okolicznościach
Pańskiemu oburzeniu i żądaniu przeprosin.
Mam nadzieję, że zechce Pan przyjąć moje
wyjaśnienia.
Iwona Wieczorek
Prezydent Miasta Zgierza

lińskiego założyciela przemysłu włókienniczego w Polsce oraz tzw. Umowy Zgierskiej,
są mało czytelne, jest to związane z kolorem
liter (niebieskim). Uwagi mam także do porządku na placu budowy, którego praktycznie nie ma, oraz zabezpieczeniem placu budowy.
Odpowiadając na Pana interpelację dotyczącą prowadzonych prac w ramach projektu
„rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza” na terenie zadania obejmującego prace na Pl. Kilińskiego oraz uwag odnoszących się do niewłaściwie wykonanego
muru oporowego informuję, iż kopia Pana
pisma została przekazana do wykonawcy,
kierownika budowy oraz inspektora nadzoru w celu ustosunkowania się do zawartych
w nim zastrzeżeń. Po otrzymaniu informacji w przedmiotowej sprawie zostanie odrębnym pismem udzielona Panu dodatkowa
odpowiedź. Ze względu na fakt, iż prace na
Pl. Kilińskiego są prowadzone na obszarze
wpisanym do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego zarówno forma liter, rodzaj czcionki oraz ich kolor były
uzgodnione i posiadają akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Odnosząc się do organizacji prac na placu budowy zwrócono uwagę zarówno wykonawcy
jak i kierownikowi budowy, którzy ponoszą
odpowiedzialność w ramach swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa
budowlanego. Jednocześnie przekazany został także temat utrzymania czystości jak
i porządku na terenie placu budowy inspektorowi nadzoru. Sprawa ta będzie monitorowana na bieżąco przez Wydział Projektów
i Inwestycji.

Ceny wody nie
wzrosły,
a jednak są
dopłaty za wodę.
Dlaczego?
W sierpniu lokatorów zgierskich bloków
zaskoczyła informacja od Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej trafiająca do ich
skrzynek pocztowych. Otóż okazało się, że
za zużycie zimnej wody muszą oni dopłacić
spore kwoty. W niektórych przypadkach jest
to kilkadziesiąt złotych, ale w innych nawet
200 zł i więcej. Mieszkańcy byli zdziwieni, bowiem ceny wody w 2014 r. w Zgierzu nie wzrosły. Podniosło się wiele głosów
o niekontrolowanym zużyciu wody w blokowych pralniach czy też z hydrantów do podlewania przydomowych ogródków. Główną
przyczyną było jednak zainstalowanie nowych wodomierzy głównych w blokach. Są
one dokładniejsze i wyłapują każdy, nawet
najmniejszy przepływ wody. Te w poszczególnych mieszkaniach są mniej dokładne
i stąd różnice. – Spółdzielnia powinna taką
sytuację przewidzieć – wyjaśnia nam proszący o zachowanie anonimowości pracownik działu technicznego ZSM. – Doświadczenia innych miast pokazały, że odczyty na
licznikach elektronicznych i tradycyjnych
znacznie się różnią. W momencie zamontowania nowych wodomierzy głównych wystarczyło podnieść wysokość miesięcznych
zaliczek, np. o 5-10 zł i nie byłoby to tak
dotkliwie odczuwalne dla lokatorów. Inna
sprawa, że aby ulżyć nieco mieszkańcom,
spółdzielnia powinna kwoty te rozłożyć na
raty i pozwolić je spłacać wraz z kolejnymi
miesięcznymi opłatami za lokale. Szkoda,
że tego nie zrobiono.

str. 14 zdrowie i społeczeństwo

Zgierska Karta Rodziny
Atrakcyjną inicjatywą przygotowaną
przez Władze Miasta Zgierza jest Program Zgierz Dla Rodziny, skierowany
do rodziców, co najmniej trójki dzieci,
zamieszkałych na terenie Gminy Miasto
Zgierz.
Jego celem jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej, a także zwiększanie jej
szans życiowych i rozwojowych. Postulaty
te realizowane są dzięki utworzeniu Zgierskiej Karty Rodzinnej. Otwiera ona przed
posiadaczami nowe możliwości: atrakcyjny
system ulg i zwolnień oferowanych zarówno
przez Władze Miasta, jak i prywatne przedsiębiorstwa. Na terenie naszej gminy Zgierska Karta Rodziny, kompatybilna z łódzkim
systemem MIGAWKA, stanowić będzie
wspólne rozwiązanie łączące nośnik biletów

okresowych i dokument uprawniający do
korzystania z systemu ulg i rabatów.
W trakcie sierpniowej sesji Rady Miasta
Zgierza podjęte zostały dwie uchwały dotyczące preferencji dla rodzin wielodzietnych. Jedna dotyczy ulg na korzystanie
z obiektów sportowo-rekreacyjnych, a druga
ulg komunikacyjnych przy zakupie biletów
okresowych. Katalog ulg dla rodzin wielodzietnych zapewne będzie się poszerzał
po przystąpieniu do Programu lokalnych
przedsiębiorców. Władze miasta dokładają
starań, by stworzyć na terenie Zgierza sieć
państwowych i prywatnych podmiotów, gotowych docenić rodziny wielodzietne i ich
trud wkładany w wychowywanie młodych
mieszkańców Zgierza, poprzez wyrównanie
ich szans w społeczeństwie.

Prezydent Miasta Zgierza
Iwona Wieczorek
informuje, iż
od 21 lipca 2014 roku

Bezpłatna onkologia w Zgierzu
Od 1 sierpnia 2014 r. dzięki staraniom
Prezydent Miasta Zgierza oraz Dyrektora
MZPR Poradnia Chirurgii Onkologicznej
przy Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych w Zgierzu, ul. Łęczycka 24a, jest bezpłatna. Swoje nieodpłatne usługi świadczy
w ramach kontraktu z NFZ.
- Jest to jedyna tego typu poradnia
w powiecie zgierskim. Utworzenie jej jest
o tyle zasadne, iż zachorowalność na
choroby nowotworowe jest największa

w województwie łódzkim - wyjaśnia Prezydent Iwona Wieczorek.
Poradnia jest czynna w następujące dni
i godziny:
• poniedziałek, w godz. 15.00-19.00
• środa, w godz. 08.00-15.00
• czwartek, w godz. 13.30 -18.00
Do poradni potrzebne jest skierowanie od
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub
od lekarza specjalisty.

Akademia Zdrowia – schorzenia
narządu ruchu
Problematyka schorzeń narządu ruchu
u osób w wieku 50+ była tematem ostatniego przed wakacjami wykładu, który odbył
się 28 czerwca w ramach projektu edukacyjnego „Akademia Zdrowia”.
Podczas spotkania specjalista ortopedii
i traumatologii dr n. med. Mirosław Bira
przybliżył słuchaczom zagadnienia związane z chorobą zwyrodnieniową stawów, która
jest najczęstszą chorobą narządu ruchu, prowadzącą do pogorszenia jakości życia i niesprawności. Atakuje ona przede wszystkim
stawy szczególnie narażone na obciążenia
mechaniczne: kolanowy, biodrowy oraz stawy rąk i kręgosłupa (szyjnego, lędźwiowego). Pierwsze objawy choroby zwyrodnieniowej pojawiają się z reguły pomiędzy 40
a 60 rokiem życia i mogą dotyczyć jednego
lub kilku stawów. Dr Bira wskazał i szczegółowo omówił czynniki rozwoju choroby
zwyrodnieniowej. Można je podzielić na takie, na które można wpłynąć m.in. otyłość,
osłabienie mięśni otaczających i stabilizujących staw, czynniki zawodowe, przeciążenia
i urazy stawów związane z wyczynowym

w Wydziale Zdrowia, Spraw Społecznych, Sportu i Młodzieży Urzędu
Miasta Zgierza na ul. Popiełuszki 3a

uprawianiem sportu oraz takie, którym nie
można zapobiec: wiek, czynniki genetyczne oraz płeć – kobiety chorują częściej niż
mężczyźni – choroba nasila się po menopauzie. Aby spowolnić przebieg zwyrodnienia
stawów należy unikać czynników ryzyka:
zrzucić zbędne kilogramy, dbać o kondycję
fizyczną, uprawiać sporty, które nie powodują dużych przeciążeń stawów, unikać
noszenia ciężkich przedmiotów, chodzenia
po nieregularnym podłożu, długotrwałego stania lub klęczenia. Lekarz podkreślił
znaczenie szybkiego włączenia leczenia w
przypadku zaobserwowania objawów. Podjęte odpowiednio wcześnie pełni kluczową
rolę w uniknięciu niepełnosprawności.
Każdy z uczestników spotkania otrzymał
pakiet materiałów edukacyjno-informacyjnych dotyczących chorób kości i stawów
oraz urazów narządu ruchu i ich najczęstszych przyczyn. We wrześniu Akademia
Zdrowia wznowi działalność po przerwie
wakacyjnej. Tematyką pierwszego spotkania będzie profilaktyka chorób serca i
układu krążenia.

można składać wnioski o wydanie

Karty Dużej Rodziny
Co oferuje Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z co najmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu , wydawana jest bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.
Uprawnienia wynikająca z posiadania karty publikowane są na stronach:
www.mpips.gov.pl oraz www.rodzina.gov.pl
Do złożenia wniosku niezbędne jest okazanie:

• w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

• w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub
dokument potwierdzający tożsamość;

• w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdza•
•
•
•
•

jący tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo
znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia –
dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo
znacznym stopniu niepełnosprawności;
w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym
domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
w przypadku osób, które przebywają w rodzinie zastępczej a osiągneły pełnoletniość i kontynuują naukę – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
małżonek rodzica może zostać poproszony o okazanie aktu małżeństwa.
Wniosek do pobrania ze strony internetowej: www.rodzina.gov.pl lub dostepny
w wydziale Zdrowia, Spraw Społecznych, Sportu i Młodzieży Urzędu Miasta
Zgierza.

IX JARMARK ZDROWIA
Na IX edycję Jarmarku Zdrowia, „Lecz się w
Zgierzu” mieszkańcy naszego miasta zostali
zaproszeni 15 czerwca 2014 r.. Jak co roku,
w trakcie wydarzenia zgierzanie mieli możliwość nieodpłatnego wykonania podstawowych i specjalistycznych badań lekarskich
przez wysokiej klasy specjalistów. W tym
roku były to konsultacje w zakresie: chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, ortopedii
i onkologii. Ponadto, wykonywano badania
słuchu, udzielano porad i konsultacji psychologicznych i logopedycznych dla dzieci,
konsultacji z zakresu rehabilitacji i terapii
dzieci z problemami rozwojowymi, udzielano informacji o zalecanych szczepieniach

w ramach profilaktyki chorób zakaźnych,
mierzono ciśnienie tętnicze, tkankę tłuszczową i mięśniową, a także badano poziom
tlenku węgla w wydychanym powietrzu
oraz udzielano porad w zakresie zdrowego
stylu życia. Jarmark Zdrowia cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Chętnych do
odwiedzania stoisk nie brakowało. Zdarzały
się kilkumetrowe kolejki, w których zainteresowani oczekiwali na konsultację medyczną. Dodatkową atrakcją dla uczestników był
smaczny poczęstunek – grillowane kiełbaski. Już za rok X, jubileuszowa edycja tego
wydarzenia.
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„Społecznie aktywni – by żyło się lepiej”
– kolejny unijny projekt realizowany w Zgierzu
Program Rewitalizacji Społecznej „Społecznie aktywni – by żyło się lepiej” realizowany jest przez Urząd Miasta Zgierza,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Lider
Projektu) oraz Stowarzyszenie Wsparcie
Społeczne “Ja-Ty-My” (Partner Projektu)
w ramach projektu pn. „Rewitalizacja społeczna” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem Programu jest przeciwdziałanie problemowi marginalizacji
i wykluczeniu społecznemu. Jest on skierowany do różnych grup społecznych. W okresie wakacyjnym w jego ramach prowadzone
były następujące działania:
Aktywizacja młodzieży – Młodzieżowy
Klub „Akwarium”
W ofercie Młodzieżowego Klubu „Akwarium” znalazła się tzw. „Wakacyjna szkółka
języków obcych” – angielskiego, niemieckiego, francuskiego oraz rosyjskiego. Dodatkowo odbywały się także zajęcia muzyczne, fotograficzne, teatralne oraz liczne
warsztaty. Młodzież pomalowała w kolorowe rybki przystanek tramwajowy na ul.
Łęczyckiej w Zgierzu i nadała mu nazwę
„Przystanek Łaźnia”. Uwieńczeniem warsztatów plastycznych był Projekt „Murale”
– stworzenie wielkoformatowej grafiki w
przestrzeni miasta na budynku przy głównej
ulicy Zgierza.
Aktywizacja zawodowa – staże zawodowe
Realizowane są płatne 5-cio miesięczne sta-

że zawodowe dla osób po szkoleniach stanowiskowych w branży hotelarsko-gastronomicznej i turystycznej. Pod opieką trenera
uczestnicy pracowali na stanowiskach odpowiadających szkoleniom: kucharz/kucharka, kelner/kelnerka, recepcjonistka i pokojowa. Podczas wakacji, uczestnicy bloku
szkoleniowo-doradczego mieli możliwość
skorzystania z bezpłatnej usługi poprawy
wizerunku w salonie fryzjersko-kosmetycznym lub w gabinecie stomatologicznym.

Inne działania
W ramach Programu Rewitalizacji Społecznej na terenie Parku Miejskiego utworzono
zewnętrzną siłownię, a także zainstalowano pięć zamgławiaczy przy placu zabaw.

Ponadto, przy współudziale mieszkańców
przeprowadzono remonty klatek schodowych i założono nowe ogródki na terenie
posesji komunalnych. Zwieńczeniem i podsumowaniem projektu będzie piknik rodzinny, który odbędzie się 21 września 2014 r.

Aktywizacja seniorów – Klub Seniora
Spotkania Klubu Seniora odbywały się, co
czwartek w Domu Dziennego Pobytu oraz
raz w miesiącu w Muzeum Miasta Zgierza.
W ramach spotkań organizowane były prelekcje ze specjalistami i ciekawymi ludźmi,
spotkania dyskusyjne, gry oraz wycieczki.
Uczestnicy mieli także możliwość do bezpłatnego korzystania z podłączonych do
Internetu komputerów w Klubie Młodzieżowym „Akwarium” – specjalnie dla Seniorów prowadzony jest kurs obsługi komputera.
Aktywizacja mieszkańców
Pięć dni w tygodniu realizowane były bezpłatne zajęcia sportowe. Ćwiczenia odbywały się pod okiem profesjonalnego trenera,
który dostosowywał plan zajęć do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika. Prowadzone także było cotygodniowe, bezpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne.

Zewnętrzna siłownia w Parku Miejskim

Remont klatki schodowej

Czy znasz swoją Radę Osiedla?
Nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, że na terenie naszego miasta działa 11 jednostek
pomocniczych – osiedli. Są to: Osiedle
Chełmy-Adelmówek, Osiedle Nowe Miasto, Osiedle Podleśna, Osiedle Proboszczewice-Lućmierz, Osiedle Przybyłów,
Osiedle Rudunki, Osiedle 650-lecia,
Osiedle Krzywie-Chełmy, Osiedle Piaskowice-Aniołów, Osiedle Stare Miasto,
Osiedle Kurak.
Działalność osiedli finansowana jest z budżetu Miasta Zgierza. Rady osiedli mają do
dyspozycji kilkutysięczne budżety przyznawane corocznie. Ze środków tych najczęściej organizowane są wycieczki dla dzieci
z terenu osiedla, pikniki i festyny dla mieszkańców, spotkania z okazji świąt połączone
z przekazaniem paczek dla osób potrzebujących. Do zadań rad osiedli należy również współpraca z Urzędem Miasta Zgierza
i zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości do

właściwych wydziałów, współdziałanie ze
służbami mundurowymi, szkołami i innymi
organizacjami w zakresie oświaty, kultury,
sportu i rekreacji. Dlatego też jesteśmy ciekawi, czy mieszkańcy chętnie korzystają
z inicjatyw rad osiedli? Czy wiedzą, że
mają możliwość zgłaszania wniosków
dotyczących czystości na danym terenie,
stanu środowiska, ładu i porządku publicznego i bezpieczeństwa, a rada winna
podjąć działanie w tych sprawach? Myślimy, że warto się przyjrzeć swojej radzie
osiedla i ocenić jak ona funkcjonuje. Mieszkańcu! Jeśli chciałbyś czynnie włączyć się
do działania na swoim osiedlu, to najbliższe
wybory do rad osiedli odbędą się w dniach:
5 października 2014 r. – Rada Osiedla Stare Miasto oraz 12 października
2014 r. – Rada Osiedla 650-lecia. Wszelkich szczegółowych informacji udziela
Biuro Rady Miasta Zgierza (Tel. 42 714-31-09
lub 02).
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Kalendarium wydarzeń
WRZESIEŃ
1-5 IX godz. 10.00 – 12.00
Biblioteka Filia Nr 4,
ul. Fijałkowskiego 2
„Biblioteka otwarta dla Ciebie” – Dni
otwarte w nowej siedzibie Filii Nr 4
5 IX godz. 17.00-20.00
Ogród MOK, ul. Mielczarskiego 1
Letni Dancing w Ogrodzie MOK
(wstęp wolny)
5 IX godz. 18.00
CKD, ul. ks. Sz. Rembowskiego 17
Artystyczna Kuźnia, „Szkło - sposób
trzeci”, warsztaty decoupage dla
zaawansowanych
zapisy pod nr tel. 509 719 665
koszt udziału: 25 zł/os.
6 IX godz. 11.00
Park Kulturowy Miasto Tkaczy,
ul. ks. Sz. Rembowskiego 1
„Henryk Sienkiewicz w Mieście Tkaczy”
– „Narodowe Czytanie. „Trylogia”
Henryka Sienkiewicza” – ogólnopolska
akcja publicznego czytania zainicjowana
przez Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego
6 IX godz. 16.00
Klub AgRafKa, sala baletowa MOK,
ul. Mielczarskiego 1
„Dart Zgierz Open 2014 - IV Memoriał
Artura Mikulskiego”
zapisy do godz. 15.45
(wstęp wolny)

11 IX godz. 10.00
Stadion MOSiR, ul. Wschodnia 2
Inauguracja Czwartków l.a.-zawody
szkół podstawowych
12 IX godz. 18.00
CKD, ul. ks. Sz. Rembowskiego 17
Artystyczna Kuźnia, „Decoupage’owe
ABC”, warsztaty decoupage dla
początkujących (od 10 r.ż.)
zapisy pod nr tel. 509 719 665
koszt udziału: 25 zł/os
13 IX godz. 13.00 – 20.00
MOSiR, ul. Wschodnia 2
Jubileusz Parku Kulturowego Miasto
Tkaczy - Zakończenie Lata Zgierz
2014, koncert Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk” im. S. Hadyny, bezpłatny
„Park Rozrywki” – dmuchane
i mechaniczne atrakcje, kucyki,
darmowa wata cukrowa dla dzieci,
Jarmark Rękodzieła i Sztuki Ludowej,
wiele innych atrakcji
13 IX godz. 11.00
Ogród MOK (w przypadku złej pogody
sala baletowa MOK),
ul. Mielczarskiego 1
Zajęcia ZUMBY prowadzone przez
licencjonowaną instruktorkę Kamilę
Wierzyńską
(wstęp wolny)
13 IX godz. 10.00 – 14.00
Szkoła Podstawowa Nr 12
V Memoriał im.W.Lisieckiego – SP 12

6 IX godz. 17.00
Stadion MOSiR, ul. Wschodnia 2
UMKS - MOSiR Mońki/piłka nożna –
II liga kobiet/

13 IX godz. 10.00 – 16.00
ORLIK, ul. Musierowicza 1/3
Osiedlowy Turniej piłki nożnej „6”
Osiedle Proboszczewice

7 IX godz. 10.00, Kino @MOK
ul. Mielczarskiego 1
Poranek filmowy dla dzieci
(wstęp wolny)

14 IX godz. 11.00 – 17.00
Park Kulturowy Miasto Tkaczy,
ul. ks. Sz. Rembowskiego 1
Jubileusz Parku Kulturowego Miasto
Tkaczy Zakończenie Lata Zgierz 2014,
koncert kapeli SZADKOWIACY,
występy zgierskich zespołów, bezpłatny
„Park Rozrywki” – dmuchane
atrakcje, szczudlarze, żonglerzy,
bicykle, darmowa wata cukrowa dla
dzieci, Jarmark Rękodzieła i Sztuki
Ludowej, pokazy i warsztaty starego
rzemiosła, wiele innych atrakcji

7 IX godz. 18.30
Kościół pw. Matki Bożej Dobrej Rady,
Zgierz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5
Koncert pt. „Ave Maria”. Wystąpią:
Jolanta Bibel – mezzosopran,
Krzysztof Bednarek – tenor,
Mirosław Niewiadomski - tenor,
Małgorzata Kulińska - sopran, Andrzej
Niemierowicz - baryton, Mariusz
Drzewicki - fortepian, Monika Stocka –
harfa. Podczas koncertu zaprezentowane
zostaną również wiersze zgierskiej poetki
Renaty Lisik
(wstęp wolny)
7 IX godz. 14.00 – 18.00
Hala MOSiR, ul. Wschodnia 2
Halowy Puchar Polski Strong-Man 2014
8, 15, 29 IX godz. 16.30
CKD, ul. ks. Sz. Rembowskiego 17
Ceramiczne Koło - pracownia ceramiki
dla dorosłych
zapisy pod nr tel. 509 719 665
11 IX godz. 10.00
Filia Nr 1, ul. Lechonia 2
„Wesołe spotkanie z literaturą
dziecięcą” – impreza literacka dla dzieci

14 IX godz. 10.00 Kino @MOK,
ul. Mielczarskiego 1
Poranek filmowy dla dzieci
(wstęp wolny)
14 IX godz. 16.00
CKD, ul. ks. Sz. Rembowskiego 17
BAJKOBRANIE, spektakl dla dzieci
pt. „Przygody niebieskiego smoka”
w wyk. Grupy teatralnej Echoooo
(wstęp wolny)

15 IX godz. 12.00 Kino @MOK,
ul. Mielczarskiego 1
Kino dla koneserów
(wstęp wolny)
16 IX godz. 10.00
ORLIK, ul. Leśmiana 1
V Turniej ORLIKA
Dziewczęta rocznik 2003-2004
16 IX godz. 10.00
ORLIK, ul. Musierowicza 1/3
V Turniej ORLIKA
Chłopcy rocznik 2003-2004
17 IX godz. 10.00
ORLIK, ul. Leśmiana 1
		
V Turniej ORLIKA Dziewczęta rocznik
2001-2002
17 IX godz. 10.00
ORLIK, ul. Musierowicza 1/3
V Turniej ORLIKA Chłopcy rocznik
2001-2002
19 IX godz. 18.00
CKD, ul. ks. Sz. Rembowskiego 17
Artystyczna Kuźnia, „Patchwork”,
warsztaty decoupage dla
zaawansowanych,
zapisy pod nr tel. 509 719 665
koszt udziału: 25 zł/os
19 IX godz. 10.00
Stadion MOSiR, ul. Wschodnia 2
II Czwartek l.a. – zawody szkół
podstawowych
20 IX godz. 9.00 – 18.00
tory łucznicze, ul. Wschodnia 2
Otwarte Powiatowe Zawody Łucznicze
20 IX godz. 16.00
Stadion MOSiR, ul. Wschodnia 2
UMKS - Mazowsze Teresin/p.nożna –II
liga kobiet/-b1
21 IX godz. 10.00 Kino @MOK
ul. Mielczarskiego 1
Poranek filmowy dla dzieci
(wstęp wolny)
21 IX godz. 12.00
Galeria CKD, ul. Sz. Rembowskiego 17
Wernisaż wstawy CHROMOSOM 21 „Zespół Downa to nie koniec świata.
Zobacz, że świat ma wesołe pomarańczowe barwy, a zupełnie blisko są ludzie
gotowi Cię wesprzeć.”
(wystawa czynna do 15.10.2014 r.)
21 IX godz. 9.00 – 18.00
tory łucznicze, ul. Wschodnia 2
Otwarte Powiatowe Zawody Łucznicze

14 IX godz. 14.00
Stadion MOSiR, ul. Wschodnia 2
MKP „Boruta” - Orzeł Nieborów/p.
nożna–IV liga/

21 IX godz.11.00
Stadion MOSiR, ul. Wschodnia 2
MKP „Boruta” - Pilica Przedbórz
/p. nożna–IV liga/

14 IX godz. 16.30
Stadion MOSiR, ul. Wschodnia 2
MKP „Boruta”II - Pogoń Rogów/p.
nożna–kl.A/

21 IX godz.14.00
Stadion MOSiR, ul. Wschodnia 2
MKP „Boruta”II - Górnik Łęczyca
/p. nożna–kl.A/

23 IX godz. 17.00
Biblioteka Główna, ul. Łódzka 5
„Patrzę na Ciebie” – Patrycja Zywert
śpiewa piosenki Kaliny Jędrusik
23 IX godz. 10.00
OW MALINKA
Inauguracja Sportowego roku szkolnego
2014/2015
/ IMS, GIMNAZJADA, LICEALIADA
Indywidualne Mistrzostwa Zgierza
i Powiatu Zgierskiego w biegach
przełajowych /
24 IX godz. 10.00
Stadion MOSiR, ul. Wschodnia 2
III Czwartek l.a. – zawody szkół
podstawowych
25 IX godz. 11.00
Filia Nr 1, ul. Lechonia 2
„Dydaktyczne pożegnanie lata
- warsztaty gier edukacyjnych dla
gimnazjalistów”
26 IX godz. 18.00
CKD, ul. ks. Sz. Rembowskiego 17
Artystyczna Kuźnia, „Jak zatrzymać
światło”, warsztaty decoupage dla
początkujących (od 10 r.ż.)
zapisy pod nr tel. 509 719 665
koszt udziału: 25 zł/os.
26 IX godz. 18.00
Galeria MOK, ul. Mielczarskiego 1
„gabryela – nawrot wspomnień”
- wernisaż wystawy prac Gabryeli
Nawrot, Mirosława Łuczaka, Anny
Szyłło, Alii Üstek, Witolda Warzywody,
Tadeusza Wodzińskiego z okazji
jubileuszu 40 - lecia Zgierskiej Galerii
Sztuki
(wystawa czynna do 31.10.14 r. wstęp
wolny)
27 IX godz. 10.00
CKD, ul. ks. Sz. Rembowskiego 17
Kreatywna Kuźnia Familijnie, „Energia
wiatru” - warsztaty stolarskie, tworzenie
wiatraczków ogrodowych
zapisy od 08.09, pod nr tel. 509 719 665
koszt udziału 25 zł/rodzina
28 IX godz. 16.00
CKD, ul. ks. Sz. Rembowskiego 17
BAJKOBRANIE, spektakl dla dzieci
pt. „Kozucha kłamczucha”
w wyk. Teatru Pacuś
(wstęp wolny)
28 IX godz. 10.00
Kino @MOK, ul. Mielczarskiego 1
Poranek filmowy dla dzieci
(wstęp wolny)
29 IX godz. 10.00
Stadion MOSiR, ul. Wschodnia 2
IV Czwartek l.a. – zawody szkół
podstawowych
www.miasto.zgierz.pl
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