w latach 2011-2014
Podsumowanie działań
Iwony Wieczorek
Prezydenta Miasta Zgierza
w VI kadencji

„Polityka, jaka mnie interesuje,
To po prostu służba tym, którzy są wokół
To odpowiedzialność, która wyraża się w działaniu”.
							
V. Hawel.
Wszystkim, którzy przez cztery lata mojej kadencji
rzetelnie pracowali na rozwój naszego Miasta i dla
dobra jego Mieszkańców, składam serdeczne
i szczere podziękowania.
				
Iwona Wieczorek
Prezydent Miasta Zgierza
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przeprosiny w trybie wyborczym

stan miasta

Beata Świątczak przeprasza Iwonę Wieczorek
Kampania wyborcza to czas, w którym krytyka i nieprawdziwe informacje rozpowszechniane
na temat obecnego Prezydenta Iwony Wieczorek są głównym narzędziem walki politycznej.
W dniu 31 października 2014 r. w telewizji „Centrum” Beata Świątczak udzieliła wywiadu, w którym powiedziała
szereg nieprawdziwych informacji na temat kadencji Prezydent Iwony Wieczorek. Stwierdziła między innymi, że
w trakcie urzędowania Prezydent Iwony Wieczorek nie zrealizowano żadnej nowej inwestycji, nie sprowadzono do
miasta żadnych nowych inwestorów a także, iż wszystkie środki z budżetu są przeznaczane na olbrzymie imprezy
masowe. Ponadto, powiedziała, że zarówno pl. Kilińskiego jak i park miejski są inwestycjami, które zaczynał poprzedni
prezydent, a Pani Iwona Wieczorek je po prostu dokończyła. W dniu 5 listopada 2014 r. Iwona Wieczorek, złożyła
w Sądzie Okręgowym w Łodzi wniosek o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym. We wniosku zażądała zakazu
rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na jej temat oraz zażądała zamieszczenia przeprosin w telewizji
„Centrum”, w TVP Łódź a także w Expresie Ilustrowanym i Dzienniku Łódzkim.
Po wysłuchaniu pełnomocników stron, Sąd zapytał strony o możliwość zawarcia ugody. Iwona Wieczorek,
jako człowiek kompromisu, wraz ze swoim mecenasem wyrazili pogląd, iż ugoda jest możliwa ale przy zachowaniu
pewnych konkretnych warunków, tym bardziej, iż Beata Świątczak na rozprawie przeprosiła Iwonę Wieczorek za swoje
słowa. Strony doszły do porozumienia, że Beata Świątczak zamieści przeprosiny w telewizji kablowej „Centrum”,
a także upoważni Iwonę Wieczorek do zamieszczenia w imieniu Beaty Świątczak treści przeprosin w „Raporcie o stanie
Miasta Zgierza w latach 2011-2014”. Z uwagi na zawarcie ugody Sąd umorzył w postępowanie w pozostałym zakresie.

Ja Beata Świątczak przepraszam Iwonę Wieczorek za rozpowszechnianie
nieprawdziwych informacji na jej temat które przekazałam w telewizji
Centrum podczas wywiadu „Gość tygodnia” w dniu 31-10-2104r.
Równocześnie informuję, iż w kadencji Iwony Wieczorek rozpoczęto
i wykonano nowe inwestycje: rewitalizację dwóch wschodnich kwartałów
pl. Kilińskiego w Zgierzu oraz rewitalizację parku miejskiego w ramach
projektu „Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza”,
a nadto co najmniej 86 inwestycji na łączną kwotę ponad 25.455.000zł.
Informuję także, że nieprawdziwą informacją jest, iż wszystkie pieniądze
z budżetu miasta są przekazywane na imprezy masowe.

Szanowni Państwo,

Pozwolę sobie przedstawić zmiany finansowe,
jakie zaszły w naszym mieście w ciągu mojej
kadencji. Na przestrzeni tych lat wydarzyło się
wiele dobrego. Na pewno większość z nas
zauważyła i doceniła to, za co bardzo dziękuję.
Jeżeli chcecie Państwo rzeczywiście
dowiedzieć się, jaki stan finansów
miasta zastałam i jaki jest on obecnie,
dlaczego wyemitowaliśmy obligacje,
na co przeznaczane są podatki,
przeczytajcie proszę ten tekst bardzo
uważnie. Jeżeli jednak nie zapoznacie
się z tą informacją, skazani będziecie
na plotki i obiegowe nieprawdziwe
opinie. Rzetelna informacja pozwoli
Państwu na wyrobienie sobie
własnego zdania w kwestiach
budzących rozmaite emocje.
W grudniu 2010 roku objęłam Urząd
Prezydenta Miasta Zgierza, wtedy zadłużenie
miasta sięgało prawie 60 mln złotych. Było
to największe zadłużenie od 2002 roku. Od
2011 roku zadłużenie systematycznie maleje,

co obrazuje wykres. W grudniu 2013 roku
zadłużenie wyniosło już ok. 47 mln złotych, zaś
w czerwcu 2014 r. — znowu spadło. Należy
jednak podkreślić, że ograniczanie zadłużenia
nie zatrzymało rozwoju i mimo wszystko, udało
się zrealizować wiele inwestycji w naszym
mieście, których nie sposób nie zauważyć
np. Park Miejski, Pl. Kilińskiego, ulice: Długa,
Witosa, Żytnia, Popiełuszki, Witkacego.
Omawiając zadłużenie miasta Zgierza, należy
odnieść się do wskaźnika zadłużenia, który
na dzień 31 grudnia 2010 r. (początek mojej
kadencji) wynosił 45% i systematycznie malał,
aby 30 września 2013 r. osiągnąć poziom 32%,
a w czerwcu 2014 r. — już zaledwie 29%.
Dążę do zmniejszania zadłużenia i wzrostu
dochodów, aby doprowadzić do stabilnej
sytuacji finansowej Zgierza. Chciałabym, aby
mieli Państwo jasny obraz liczby i wysokości
zaciąganych kredytów na przestrzeni ostatnich
kadencji (patrz tabela). Jak można zauważyć, w
trakcie kadencji Prezydenta Zbigniewa Zaparta
zaciągnięto kredyty na kwotę ponad 11 mln złotych,
w kadencji kolejnego prezydenta — na ponad
21 mln, ale najwyższe kredytowanie miało
miejsce w kadencji Jerzego Sokoła. Dlatego też
na początku mojej kadencji zmuszona byłam
zaciągnąć prawie 8 mln zł kredytu i przeznaczyć
go na spłatę wcześniejszych zobowiązań.
Chciałabym również odnieść się do deficytu
budżetowego w Zgierzu, który w latach
2002, 2004, 2006, 2007, 2009 kształtował się
przeciętnie na poziomie ok. 3 mln zł, zaś w
2010 r. tj. na koniec kadencji Prezydenta
Jerzego Sokoła był zdecydowanie
najwyższy — przekraczał 9 mln zł.
Zastanowić się należy skąd wzięły się plotki
o rzekomym bankructwie miasta w 2013 r.?
Owszem, istniało prawdopodobieństwo
wystąpienia na koniec roku deficytu na

zadłużenie w latach
70

poziomie ok. 3 mln zł, ale czy to był powód
do straszenia mieszkańców, skoro w 2010
przejmowałam budżet z 9 mln deficytu! Mimo
wszystko na koniec roku 2013 nie
było deficytu! Dane z wykresu dowodzą,
że ktoś koniecznie chciał zdeprecjonować moją
pozycję i wprowadzić nieprawdziwe informacje
do obiegu. Czy te plotki były potrzebne? Czemu
i komu służyły?
Przechodząc jednak do wydatkowania

wskaźnik zadłużenia
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oświatowych wzrastają z roku na rok. Część
wydatków pokrywa subwencja (czyli „rządowe
pieniądze”), pozostałą kwotę dokładamy
z budżetu naszego miasta. Globalne kwoty
wydatków na oświatę sięgają 47 mln zł rocznie.
W minionym 2013 roku finansowaliśmy
oświatę środkami własnymi w kwocie ponad
18 mln zł, bowiem subwencji otrzymaliśmy
zaledwie ok. 28 mln zł. W moim odczuciu nie
można kwestionować istoty i rangi oświaty,
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środków, trzeba zauważyć, że w zasadzie
w samorządach największa część budżetu
przeznaczona jest na wydatki bieżące i spłatę
wcześniejszych zobowiązań.
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dlatego chcemy stwarzać, jak najlepsze warunki
do nauki dla dzieci i młodzieży. Zatrudnienie
w placówkach oświatowych kształtuje się na
poziomie ok. 800 osób. Należy podkreślić, że
w naszych przedszkolach i szkołach odbywają

zaciągnięte kredyty
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Na co miasto wydaje pieniądze, co pochłania
najwięcej środków finansowych i jak
rozkładają się wydatki? Chciałabym pokazać
Państwu, jak kształtują się w przybliżeniu
wydatki bieżące miasta. Znaczna część „tortu
budżetowego” przeznaczana jest na placówki
oświatowe. Koszty utrzymania placówek

się bezpłatne zajęcia dodatkowe dla dzieci,
co również generuje koszty. Jednak sam fakt,
finansowania oświaty kwotą ok. 18 mln zł
na rok determinuje inne wydatki. Gdyby
system subwencji państwowej gwarantował
i zabezpieczał w całości środki na oświatę,
te pieniądze przeznaczyłabym zapewne na
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stan miasta
inwestycje infrastrukturalne. Domyślacie
się Państwo, ile dróg rocznie można by było
wyremontować za te pieniądze?
Miasto finansuje również zadania realizowane
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Można dyskutować, czy kwota ponad
26 mln zł w 2013 roku na pomoc społeczną
dla mieszkańców to dużo czy mało? Należy
podkreślić, że Miasto otrzymuje dotacje od
Wojewody na realizację zadań zleconych

Utrzymanie MOSiR (Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji) kosztuje prawie 3,3 mln zł. Wydatki
na Straż Miejską to około 1,6 mln zł rocznie.
Na Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną
przeznaczamy z budżetu Miasta kwotę ponad
1 mln zł rocznie. Należy podkreślić, że do
funkcjonowania biblioteki również przyczynia
się Zgierskie Starostwo Powiatowe, przekazując
na ten cel ok. 90 tys. zł rocznie.

wszystkich kadencjach Rady oraz na pokrycie
planowanych wydatków majątkowych.
Na dzień 04.09.2014 r. Miasto Zgierz posiada
jeszcze następujące kredyty do spłacenia:
(tabela)
Należy zwrócić uwagę na kwotę kredytu i datę

po kontrasygnowaniu przez ówczesnego
Skarbnika Miasta i uzyskaniu akceptacji
Radnych. Co najważniejsze, w powyższej
sprawie Pani Skarbnik była informowana na
bieżąco o postępach prac oraz ewentualnych
kosztach i przychodach dotyczących nowej
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będących w gestii Wojewody. Około 8 mln
zł rocznie na realizację tych zadań przekazuje
Miasto. W latach 2011–2013 była to łączna
kwota opiewająca na ponad 21 mln zł. Jak
można zauważyć na wykresie, finansowanie
MOPS wzrasta z roku na rok, w 2013 roku było
to ponad 26 mln zł.
Nasze podatki finansują nie tylko oświatę
i MOPS, ale również Miejskie Usługi
Komunikacyjne (ok. 15 mln zł rocznie).
Utrzymanie
komunikacji
miejskiej
(autobusowej i tramwajowej), jest
bardzo istotne, patrząc na ogromną liczbę
mieszkańców dojeżdżających do szkół i miejsc
pracy autobusami czy tramwajami. Cieszę się,
że w październiku 2013 roku powstała nowa
linia autobusowa 3A, która połączyła trzy
miasta: Aleksandrów Łódzki, Zgierz i Stryków,
co ułatwiło komunikację mieszkańcom między
tymi miejscowościami i stworzyło możliwość
dojazdu do pracy. To połączenie zapewne
wpływa na zmniejszenie bezrobocia w naszym
mieście.
Nie można zapominać, że Miasto finansuje
również działalność MOK (Miejskiego Ośrodka
Kultury) w tym CKD (Centrum Kultury Dziecka).
Na to zadanie przeznaczamy ok. 1 mln zł
rocznie, podobnie jak na Miejski Żłobek.

2012

2013

Nie do przecenienia jest możliwość
pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.
Nowy skład wydziału odpowiedzialnego za te
działania, bierze aktywny udział w szukaniu
wsparcia finansowego dla naszego miasta —
bardzo skutecznie. Łączna wartość projektów,
na które udało się pozyskać dofinansowanie
przez UMZ od 2011 roku to ok. 19 000 000
zł, łącznie z jednostkami podległymi to ponad
32 000 000 zł.
W ostatnim roku udało się utrzymać ceny
wody i ścieków oraz wysokość podatków.
Udało się obniżyć stawki za odbiór nieczystości
(śmieci). W 2011 r. miasto zaciągnęło prawie
8 mln kredytu, aby spłacić część wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2013
roku spłacono całkowicie kredyt NFOŚ.
W tym roku również wyemitowano obligacje
z możliwością zastosowania okresu karencji.
Tabela przedstawia zestawienie zobowiązań
do przedpłaty, czyli obrazuje, na co zostały
przeznaczone pieniądze z emisji obligacji
(spłata zaciągniętych w latach wcześniejszych
kredytów na kwotę 10 962 187,68 zł).
Pozostała kwota z emisji obligacji w wysokości
4 747 812, 32 zł została przeznaczona
na spłatę zaplanowanych na 2013 rok
rat kredytów i pożyczek zaciągniętych we

jego zaciągnięcia.
W tym miejscu należy koniecznie podkreślić
fakt zmiany skarbnika miasta. Nowemu
Skarbnikowi Panu Robertowi Zwierzyńskiemu
bardzo dziękuję za zaangażowanie w pracę .
W dniu 26 lipca 2013 r. na wniosek Prezydenta
Miasta Zgierza Rada Miasta Zgierza podjęła
uchwałę nr XXXVIII/413/13 w sprawie
odwołania Skarbnika Miasta Zgierza.
Przestawiam fragment mojego stanowiska
w związku z wypowiedzią BYŁEJ SKARBNIK Pani
Doroty Kubiak na XXXVIII Sesji Rady Miasta
Zgierza.
W pierwszej kolejności odnoszę się do
kwestii projektu Uchwały Rady Miasta
Zgierza w sprawie zawarcia porozumienia
międzygminnego dotyczącego międzygminnej
komunikacji autobusowej linii nr 3A
łączącej Aleksandrów Łódzki — Miasto Zgierz
— Gminę Zgierz — Stryków. Nie podpisano
przedwcześnie
żadnego
dokumentu
rodzącego skutki finansowe dla Gminy

Miasto Zgierz. Wynegocjowane porozumienie
przed podpisaniem było procedowane
na Sesji Rady Miasta Zgierza w sierpniu
2013 r. Porozumienie to było podpisane

linii, które przedstawił Kierownik Miejskich
Usług Komunikacyjnych (MUK) w Zgierzu.
Potwierdzają to listy obecności na komisjach,
nagrania czy protokoły. Świadczy to dobitnie
o pełnej wiedzy Pani Skarbnik.
W odniesieniu do braku kontrasygnaty
Skarbnika na uchwałach: XXXIX/282/12,
XXXIX310/12, XXX/311/12, XXXIII/348/13
dotyczących projektów współfinansowanych
ze środków zewnętrznych zaznaczyć należy, że
Pani Skarbnik brała udział w posiedzeniach
komisji, na których przedstawiane były
projekty uchwał. Uczestniczyła także w Sesjach
Rady Miasta, na których uchwalane były
przedmiotowe uchwały i nie zgłaszała wówczas
wątpliwości w powyższym zakresie (listy
obecności, protokoły, nagrania). Zaznaczyć
należy również, że każdy z wniosków (który
wymagał podpisu skarbnika) składanych
w ramach przedmiotowych uchwał
intencyjnych, posiadał kontrasygnatę Skarbnika
Gminy Miasto Zgierz. Chcę wyjaśnić, iż każda

kontrasygnata udzielana przez Panią Skarbnik
świadczyła o posiadaniu przez Nią pełnej wiedzy
co do charakteru i kształtu projektów już na
etapie ich przygotowywania. Pani Skarbnik nie

wnosiła wówczas żadnych uwag ani zastrzeżeń.
Ponadto na uwagę zasługuje również fakt,
iż momentem zawierania zobowiązania jest
podpisanie umowy o dofinansowanie danego
projektu, a nie złożenie wniosku do instytucji
organizującej dany konkurs.
Oświadczam, iż pracownicy Urzędu Miasta
Zgierza zatrudniani są zgodnie z ustawą
o pracownikach samorządowych z dnia 21
listopada 2008 r. Ponadto, w okresie od
03.10.2011 r. do 30.06.2013 r. zatrudniona
była w wymiarze ½ etatu w charakterze
Doradcy Prezydenta ds. Finansowych była
skarbniczka UMZ. Obecnie, w zamian
utworzono stanowisko zastępcy skarbnika,
które piastuje pracująca od kilkunastu lat
w UMZ Naczelnik Wydziału Finansowego.
Zdecydowanie podkreślam, że jestem
wymagającym pracodawcą, nietolerującym
braku kompetencji i zaangażowania
w wykonywaniu pracy przez pracowników.
Pani Skarbnik stwierdziła, że miasto to nie
korporacja, jednakże w świetle literatury
przedmiotu, można zauważyć ewolucje
poglądów na potrzebę rozwoju zarządzania
publicznego, gdzie podkreśla się, że
zachowania typu biznesowego powinny
być wykorzystywane w organizacjach
publicznych, jak również wskazane są procesy
ekonomizacji m.in. marketyzacja prowadząca
do pozytywnych zmian realizacji potrzeb
zaspokajanych publicznie.
Przy olbrzymim zadłużeniu Miasta, które
zastałam i które ograniczam, niewielka
część pieniędzy może być przeznaczona
na inwestycje infrastrukturalne, których
tak bardzo wszyscy potrzebujemy, czyli na
drogi, chodniki, parkingi czy oświetlenie
ulic. Zawsze powstaje problem, którą drogę
należy najpierw zrobić? W rzeczywistości
są dwie koncepcje realizowania zadań
infrastrukturalnych na rzecz miasta. Pierwsza
nastawiona jest na podejmowanie mniejszych
działań, ale z natychmiastowym skutkiem. Do
takich zaliczyć możemy np. wszystkie zadania
jednoroczne oraz nastawienie na długofalowy
efekt, czyli zadania wieloletnie i te, bez których
realizacja innych zadań nie jest możliwa. Są to
inwestycje (bardzo drogie), których z reguły nie
widać, bo najzwyczajniej są zakopane w ziemi.
Oczywiście chodzi o kanalizację deszczową,
sanitarną czy ciepłownictwo. Powstało
wiele nowych parkingów, wyremontowano
chodniki i ulice np.: Witkacgo, Popiełuszki,
Żytnią, Witosa, Długą, Zawiszy, Cezaka,
Dubois, Obywatelską, Suchowolca. Nie ma

w zasadzie osiedla, na którym nie realizowano
żadnych prac. Wiele osób nie zobaczy nigdy
inwestowanych pieniędzy, bo po prostu nie
wie (a wiedzieć nie musi), gdzie jest ul. Nowiny,
Leszczynowa, Witosa czy Milenijna, lub po
prostu nigdy tamtędy nie przejeżdżało. Jak
mieszkańcy mogą zobaczyć wyremontowany

inwestycyjnymi. Cieszy mnie fakt, że zajęłam
się również mieszkalnictwem i w efekcie
powstał nowy blok. Niebawem ruszymy
z budową kolejnego. Jest już gotowy projekt
adaptacji budynku przy ul. Sokołowskiej,
po dawnym internacie. Część środkowa
budynku przylegająca bezpośrednio do Szkoły
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żłobek, lub docenić remonty w szkołach
czy przedszkolach, skoro mają już dorosłe
dzieci, a wnuki studiują. Jeżeli nie korzystamy
z poradni MZPR, to nie zobaczymy tam zmian.
Jeżeli nie wchodzimy na stronę internetową
miasta, nie czytamy ogłoszeń, nie dowiemy
się o miejskich wydarzeniach kulturalnych
czy sportowych. Powstały nowe place zabaw,
kwietniki i nasadzenia zieleni. Miasto dzięki
temu szybko zmienia swoje oblicze. Zakopano
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Muzycznej została wydzielona i przekazana na
jej rzecz na realizację projektu Sali Koncertowej,
z której będzie mógł również korzystać
Urząd Miasta przy organizacji wydarzeń
artystycznych. Na „starych osiedlach” (Okrzei,
Kurak, Sikorskiego itp.) zaszły zmiany poprzez
budowę parkingów czy placów zabaw dla
dzieci, aż po remont dróg oraz chodników.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że
inwestycje realizowane w mojej

Wartość projektów realizowanych przez umz z środków funduszy
strukturalnych unii europejskiej (efrr i efs)
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Jerzy Sok

również miliony (!) pod ziemią, układając tzw.
„deszczówki”. Trzeba podkreślić, że ciągłość
władzy jest jednym z istotnych czynników
zrównoważonego rozwoju Miasta. Trzeba
jasno wyartykułować, że sytuacja finansowa
Miasta jest skorelowana z możliwościami

Iwona Wieczorek

kadencji : Park Miejski, Pl. Kilińskiego,
kwartał ulic (Długa, Narutowicza,
Rembowskiego), ogród w CKD są
zdecydowanie „moimi inwestycjami” ,
a nie jak rozpowszechniają niektórzy
kontynuacją po poprzednikach. Pragnę

dodać, że w mojej kadencji Urząd Miasta
Zgierza pozyskał ze środków zewnętrznych
ponad 10 mln złotych, a wartość projektów
wyniosła prawie 19 mln zł. Zaś projekty
realizowane wraz jednostkami podległymi
opiewały na kwotę ponad 32 mln zł. W tym
miejscu wszystkim pracownikom bardzo
dziękuję za zaangażowanie.
Na podkreślenie
zasługuje Program
Rewitalizacji Społecznej (PRS): „Społecznie
aktywni – by żyło się lepiej”, kierujący swoje
działania do różnych grup odbiorców, m.in.
osób starszych, bezrobotnych, młodzieży
oraz pracowników socjalnych i animatorów
lokalnych. Inicjatywa ta jest warta uwagi z co
najmniej dwóch powodów. Po pierwsze,
Zgierz jest jednym z zaledwie 20 miast
w Polsce, które w 2014 roku skorzystały z tej
formy dofinansowania działań rozwojowych.
Po drugie, rewitalizacja społeczna to program,
który umożliwiał inwestycje miękkie,
tj. ukierunkowane na integrację i aktywizację
członków zgierskiej społeczności. W ramach
PRS nowe kwalifikacje zawodowe uzyskało
24 mieszkańców Zgierza. Dodatkowo, w toku
praktycznej części szkoleń zawodowych,
wyremontowano klatki schodowe oraz
zaprojektowano i wykonano ogrody przy
dwóch posesjach. Dzięki Programowi
powstał Klub Seniora, zrzeszający 70
osób w wieku 60+. Seniorzy mogli m.in.
uczestniczyć w zorganizowanych wycieczkach,
wysłuchać ciekawych prelekcji, czy rozwinąć
umiejętności obsługi komputera podczas
160 godzinnego kursu komputerowego.
W budynku Łaźni Miejskiej utworzono także
Klub Młodzieżowy oferujący m.in. warsztaty
teatralne, muzyczne i fotograficzne oraz
korepetycje, poradnictwo i wiele innych
zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu miasta.
Poprzez cykl szkoleń i grupowych superwizji,
doskonalono kwalifikacje pracowników
socjalnych pracujących w obszarze
rewitalizowanym. W ramach Programu
w Parku Miejskim powstały zamgławiacze oraz
siłownia zewnętrzna. Mieszkańcy Zgierza mogli
również nieodpłatnie korzystać z poradnictwa
prawnego i psychologicznego.
Już teraz możemy się przekonać jak przez
ostatnie cztery lata Zgierz zmienił się na
lepsze. Plac Kilińskiego stał się ukwieconym
centrum miasta. Zamiast starych zniszczonych
trawników, ul. Długą zdobią kolorowe rabaty.
Nową zieleń zasadzono również w wielu
innych punktach miasta. Do Parku Miejskiego
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stan miasta
teraz aż miło wejść. Jest oświetlony,
monitorowany, mnóstwo w nim
ławeczek i nie brakuje koszy na
śmieci. Alejki są utwardzone,
jest ścieżka rowerowa, a dla
aktywnych: siłownia zewnętrzna,
mini golf, park linowy, wypożyczalnia
sprzętu wodnego. Z pociechami
możemy wybrać się do atrakcyjnie
wyposażonego placu zabaw. Można
też tam zobaczyć odpoczywające
w cieniu trzy dinozaury. Kiedy
nadejdą upalne dni, będzie można
skorzystać z zainstalowanych tuż przy
placu zabaw bezpiecznych wodnych
zamgławiaczy. Skroplona woda
ochłodzi każdego. W ciągu mojej
kadencji zadbałam, aby na naszych
osiedlach najmłodsi mieszkańcy
mieli możliwość bezpiecznej
zabawy na świeżym powietrzu.
Powstało wiele nowych, ładnych
placów zabaw dla dzieci. W ramach
projektu rewitalizacji centrum Zgierza
w Centrum Kultury Dziecka powstał
piękny ogród z piecem do wypalania
gliny i kołem garncarskim.
Miasto stało się bardziej bezpieczne
poprzez
budowę
systemu
monitoringu i całodobowy dozór.
Na ekranach w nowo powstałym
Centrum Monitoringu widać, co
dzieje się w mieście. Operatorzy
niezwłocznie powiadamiają policję
i Straż Miejską, jeżeli sytuacja tego
wymaga. Zmieni się przestrzeń
od ul Długiej w stronę ul. Ks. Sz.
Rembowskiego. Zamiast wydeptanej
ziemi będzie zieleń, chodniki,
ławeczki i miejsca parkingowe.
Oczywiście wybudowano tam
kanalizację deszczową. Wszystkich
zapewne cieszą remontowane
i budowane chodniki i ulice.
Jednych te w centrum miasta
(np. Popiełuszki, Długa, Dubois,
Cezaka), drugich te na ich osiedlach
(np. Witosa, Żytnia, Sokołowska,
Suchowolca). Poprawia się estetyka
podwórek, ulice zyskują oświetlenie.
Powstały nowe Poradnie w Miejskim
Zespole Przychodni Rejonowych
(w tym Onkologiczna), możemy
już skorzystać z nowej Groty Solnej
w Łaźni Miejskiej, powiększonego
lodowiska czy nowej hali sportowej
przy Szkole Podstawowej nr 12.

W ramach unijnego projektu powstał
Klub młodzieżowy. W Zgierzu jest
kilka nowych restauracji. Mamy
również bezpłatne niedzielne kino,
czyli poranki filmowe dla dzieci.
Powstały nowe trasy autobusowe,
z których korzysta wielu
zadowolonych pasażerów (np.
dojazd na Malinkę, linia 3A do
Strykowa i Aleksandrowa), zwłaszcza
że mogą podróżować w nowszych,
w części już klimatyzowanych
autobusach. Zmieniły wygląd
przystanki autobusowe. Wiele
osób korzysta już z Łódzkiej Kolei
Aglomeracyjnej, która nadal będzie
się rozwijała, a nasze miasto zyska
kolejne połączenia
Praca na rzecz miasta powinna
rozwijać się przynajmniej na dwóch
płaszczyznach. Przede wszystkim na
płaszczyźnie miejskiej wyznaczonej
kompetencjami ustawowymi, ale
również na płaszczyźnie ponad
miejskiej, realizowanej między
innymi poprzez Związek Miast
Polskich (jestem członkiem Zarządu
Związku Miast Polskich) czy ŁOM
(Łódzki Obszar Metropolitalny),
którego również jestem członkiem
Zarządu. Miasto ma możliwość
prawidłowego rozwoju, jeżeli te
płaszczyzny wzajemnie się zazębiają.
W kwietniu 2014 r. Miasto
Zgierz, podobnie jak wiele
samorządów z naszego
województwa, przystąpiło do
stowarzyszenia ŁOM (Łódzki
Obszar
Metropolitalny).
Dzięki temu będzie możliwe
dofinansowanie na realizację
projektów o łącznej wartości
86 mln zł. W ciągu najbliższych
lat uda się na przykład poddać
termomodernizacji placówki
oświatowe
w
naszym
mieście, a także część zasobu
komunalnego (kamienice)
oraz zrewitalizować ul. Długą
czy Łaźnię Miejska i ruinę
Starego Młyna. Planowany
zakres prac to m.in.: termoizolacja
i wykonanie nowych elewacji
budynków, wymiana okien,
modernizacja kotłowni i węzłów
cieplnych, montaż podliczników
ciepła, energii elektrycznej, wody

wybrane inwestycje 2011
i integracja istniejących liczników gazu; modernizacja
instalacji grzewczej budynków, wymiana oświetlenia na
energooszczędne, dodatkowe modernizacje budowlane.
Rowerzystów mogę miło zaskoczyć, ponieważ my również
będziemy w europejskiej sieci ścieżek rowerowych
EuroVelo.
W ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego
powstanie projekt partnerski, który opiewa na
650 000 000 zł. Swoim zakresem obejmował będzie

modernizację ciągów drogowo-tramwajowych, remont
sieci trakcyjnej, podstacji oraz urządzeń zabezpieczających
ruch. Dotyczy to linii tramwajowych nr: 46, 16, 9, 43, 41.
Zgierz jest partnerem tego projektu.

W 2011 roku wydatki majątkowe Gminy Miasto Zgierz stanowiły kwotę 4 311 938 zł. Do najważniejszych inwestycji zrealizowanych w tym okresie należą: budowa
ulicy Bazylijskiej na odcinku od ul. Gałczyńskiego do przejazdu PKP; budowa ulicy Bardowskiego; budowa ulicy Szarych Szeregów; wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami
na ulicy Leszczynowej; wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Szenwalda i Kochanowskiego; wykonanie dwóch parkingów przy ul. 1 Maja; dofinansowanie modernizacji ulicy
Staffa i Tuwima; wykonanie jednostronnego chodnika przy ul. Rembielińskiego; budowa oświetlenia ul. Kołobrzeskiej, Pomorskiej, Czarnej, Kocidłowskiej, Bardowskiego i Szarych
Szeregów. Ponadto, w ramach wydatków bieżących gminy przeprowadzono remonty dróg, których koszt wyniósł 1 049 229 zł, a także wykonano oznakowania poziome i pionowe ulic na kwotę 92 923 zł. Prowadzono również Akcję Zima (koszt 257 136 zł), a także sprzątanie miasta (koszt 792 300 zł).

Budowa parkingu o nawierzchni asfaltowej
przy ul. 1 Maja.

VI KADENCJA W LICZBACH
Mijająca kadencja nie była łatwa, przede wszystkim ze względu na trudną sytuację finansową miasta. Jednak z czystym
sumieniem mogę stwierdzić, że zrobiłam wszystko, co było w mojej mocy, by to zmienić.

Moja Kadencja w liczbach
DROGI
Budowa lub remont nawierzchni asfaltowej
Urządzenie drogi (korytowanie + kruszywo)
ZIELEŃ
Nowe skwery
Nowe nasadzenia drzew
Nowe nasadzenia krzewów
MIEJSCA PARKINGOWE
Budowa parkingów
INFRASTRUKTURA DROGOWA
Budowa sieci wod-kan
Budowa oświetlenia
Budowa lub remont chodników
ODPOCZYNEK I REKREACJA
Nowe place zabaw
Uruchomienie groty solnej
Ścieżka rowerowa
OŚWIATA
Przeprowadzono remonty w placówkach oświatowych
Zakup pomocy dydaktycznych do szkół
Zajęcia dodatkowe dla dzieci współfinansowane z ue
UE
KULTURA
Imprezy plenerowe
Warsztaty, zajęcia edukacyjne dla dorosłych, dzieci i
młodzieży
Koncerty i imprezy okolicznościowe
Wernisaże i wystawy
FUNDUSZE UE
Zrealizowane projekty
Łączna wartość projektów
Wynegocjowane środki z nowej perspektywy w ramach z
ŁOM
ZDROWIE
Uruchomienie nowych poradni
Ilość badań profilaktycznych i diagnostycznych
przeprowadzonych dzięki prowadzonym akcją
prozdrowotnym

6399,3 mb + 4134m²
1400mb

Budowa jednostronnego chodnika przy
ul. Rembielińskiego, na odcinku od bocznicy
kolejowej do ul. Stępowizny.

17
Ponad 300
1319,90 m²
1330m² + 53 miejsca
parkingowe
5450,6mb
2787mb + 62 latarnie
2947mb + 3449m²
7
1
2243 m²

Dokończenie modernizacji nawierzchni ul. Staffa i Tuwima wraz z wykonaniem zjazdów do posesji
oraz chodnikami.
Dokończenie budowy ulicy Bazylijskiej, na odcinku
od ul. Gałczyńskiego do torów PKP, wraz
z wykonaniem kanalizacji deszczowej
i przepompownią wód opadowych.

Budowa parkingu o nawierzchni z kostki brukowej
przy ul. 1 Maja.

6
ok. 35.000
Ok.
1000 dzieci
85
700

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy
Szenwalda/Kochanowskiego (inwestycja
z udziałem mieszkańców).

461
81
53
32 mln zł.
86 mln zł

4
Ponad 7000

Dokończenie budowy ulicy Bardowskiego wraz
z wykonaniem kanalizacji deszczowej
i przebudową oświetlenia.

Dokończenie budowy ulicy Szarych Szeregów wraz
z wykonaniem kanalizacji deszczowej
i przebudowa oświetlenia.

Budowa ulicy Leszczynowej - wykonanie nawierzchni
asfaltowej wraz z poboczami asfaltowymi po obu
stronach drogi (inwestycja z udziałem mieszkańców).
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wybrane inwestycje 2012

wybrane inwestycje 2013

W 2012 roku wydatki majątkowe Gminy Miasto Zgierz stanowiły kwotę 6 564 034 zł. Do najważniejszych inwestycji zrealizowanych w tym
okresie należą: budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 12; I etap budowy ulicy Zawiszy; budowa kanalizacji deszczowej
w ul. Witosa; budowa parkingu przy ul. Cezaka oraz przy Szkole Podstawowej Nr 5; przebudowa ul. Marii Skłodowskiej-Curie; utworzenie 4 placów zabaw – przy
ul. Cezaka, Podgórnej, w parku miejskim oraz na „Malince”; budowa oświetlenia ulic Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Konwaliowej, Tatrzańskiej, Bursztynowej i Rubinowej. Ponadto, w ramach wydatków bieżących gminy przeprowadzono remonty dróg, których koszt wyniósł 825 741 zł, a także wykonano oznakowania
poziome i pionowe ulic na kwotę 104 225 zł. Prowadzono również Akcję Zima (koszt 364 988 zł), a także sprzątanie miasta (koszt 603 901 zł).

W 2013 roku wydatki majątkowe Gminy Miasto Zgierz stanowiły kwotę 6 121 674 zł. Do najważniejszych inwestycji zrealizowanych w tym okresie należą:
II etap budowy ulicy Zawiszy; I etap budowy ul. Witosa; budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Rembowskiego; budowa kanału deszczowego w ulicy Żytniej; remont nawierzchni
ul. Długiej; I etap budowy ul. Sokołowskiej; przebudowa ul. Głowackiego wraz z fragmentem ul. Łódzkiej i Placem Jana Pawła II; budowa kanalizacji deszczowej do ulicy
Mireckiego – II etap; przebudowa ul. Asnyka; utwardzenie ul. Suchowolca; utworzenie 2 placów zabaw – przy ul. Rembowskiego i Łódzkiej; budowa oświetlenia ul. Przybyszewskiego.
Ponadto, w ramach wydatków bieżących gminy przeprowadzono remonty dróg, których koszt wyniósł 1 094 933 zł, a także wykonano oznakowania
poziome i pionowe ulic na kwotę 128 942 zł. Prowadzono również Akcję Zima (koszt 722 517 zł), a także sprzątanie miasta (koszt 544 363 zł).

Budowa ul. Zawiszy Czarnego, na odcinku od ul. Łagiewnickiej
do ul. Letniej – II etap inwestycji.

Parking przy ul. Cezaka.

Rewitalizacja zieleni miejskiej w obszarze ulic
J. Tuwima i L. Staffa

Przebudowa ulicy Głowackiego wraz z fragmentem ul. Łódzkiej i pl. Jana Pawła II w Zgierzu.

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od rzeki Bzury do
ulicy Mireckiego w Zgierzu – II etap inwestycji – budowa kanału
deszczowego oraz remont ul. Barlickiego.

Plac zabaw przy ul. Cezaka.
Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 12.

Parking z kostki brukowej przy
Szkole Podstawowej Nr 5.

Plac zabaw w Parku Miejskim.

Budowa ulicy Zawiszy na
odcinku od ulicy Łagiewnickiej
w stronę rzeki Bzury
– I etap inwestycji.

Budowa kanalizacji deszczowej
w ul. Witosa, na odcinku od
ul. Ozorkowskiej do posesji nr 26.

Remont nawierzchni
ul. Długiej na odcinku
od ul. Narutowicza
do ul. Popiełuszki.

Przebudowa ulicy Asnyka
w Zgierzu na odcinku
od ul. Rembielińskiego
do ul. Bardowskiego.

Budowa kanału deszczowego w ulicy Żytniej, na odcinku od ulicy Polnej do końca ulicy.

Budowa ul. Witosa – I etap inwestycji.

Plac zabaw przy ul. Podgórnej, w sąsiedztwie Szkoły
Podstawowej Nr 10.

Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego
„Parku Przemysłowego Boruta Zgierz”.
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wybrane inwestycje 2014
Wartość planowanych wydatków inwestycyjnych (z zakresu dróg, oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej) po zmianach
na dzień 27.10.2014 r. wynosi 4 596 962,00 zł. Wartość wykonania wydatków inwestycyjnych na dzień 27.10.2014 r. wynosi
3 497 239,63 zł. Do najważniejszych inwestycji realizowanych w okresie 01.01.2014 r.-27.10.2014 r. należą: budowa ulic: Wincentego
Witosa, Nowiny, Sokołowskiej, Żytniej i Zbożowej, Milenijnej, remont wiaduktu przy ulicy Czerwieńskiego, przebudowa ulic: Popiełuszki, Dubois do
Nr 10/28, Witkacego, Obywatelskiej, Dygasińskiego, przebudowa drogi wewnętrznej wraz z urządzeniem miejsc postojowych- ulica 3 Maja Nr 81b, budowa parkingu przy ulicy Łódzkiej
Nr 82/88, przebudowa drogi wewnętrznej – ulica Łódzka 69a, budowa odwodnienia ul. Zawiszy Czarnego wraz z ulicami przyległymi oraz ich utwardzenie, budowa sieci kanalizacji
deszczowej dla osiedla Proboszczewice – etap I, budowa oświetlenia ulic: Struga, na odcinku od ulicy Pogonowskiego do ulicy Ossowskiego, budowa odwodnienia ulicy Generała
Józefa Bema. W ramach wydatków bieżących Gminy Miasto Zgierz w okresie 01.01.2014 r.- 27.10.2014 r. wykonano remonty (cząstkowe i całościowe
nawierzchni), których koszt wyniósł 986 821,88 zł, a także wykonano oznakowania poziome i pionowe ulic na kwotę 112 479,12 zł. Prowadzono
również „Akcję Zima” ( koszt 315 643,64 zł ), a także sprzątanie miasta (koszt 263 355,73 zł ).

Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z urządzeniem miejsc
postojowych- ulica 3 Maja Nr 81b

Nowe nasadzenia i rabaty
w mieście

Nowy plac zabaw przy ulicy Gałczyńskiego

Zamgławiacze w Parku Miejskim

Remont chodnika przy ulicy Dubois
Wykonanie nakładki asfaltowej ulicy Cezaka

Wykonanie nakładki
asfaltowej ulicy Dubois

Nowy plac zabaw przy placu Targowym
Remont ulicy ks. Popiełuszki
na odcinku od ulicy Długiej
do ulicy 3 Maja
Przebudowa ulicy Obywatelskiej

Budowa ulicy Sokołowskiej
Nowe nasadzenia i rabaty w mieście

Przebudowa ulicy
Adolfa Dygasińskiego

Nowe nasadzenia i rabaty
w mieście

Budowa ulicy Żytniej i Zbożowej

Budowa ulicy
Wincentego Witosa

Budowa sieci kanalizacji
deszczowej dla osiedla
Proboszczewice – etap I

Nowy parking przy ulicy Łódzkiej 82/88

Przebudowa ulicy
Stanisława Witkacego

Budowa ulicy Milenijnej

Remont wiaduktu przy ulicy Czerwieńskiego. Kolejnym etapem inwestycji będzie uruchomienie
sygnalizacji świetlnej oraz dalsza przebudowa układu komunikacyjnego

Budowa odwodnienia ulicy
Zawiszy wraz z ulicami
przyległymi oraz ich
utwardzenie

Remont chodnika wzdłuż
ulicy Spacerowej na odcinku
od ulicy Długiej do ulicy
Rembowskiego

Nowy plac zabaw przy ulicy Rembielińskiego

Remont chodnika przy ulicy Rembowskiego
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fundusze europejskie 2011-2014

fundusze europejskie 2011-2014

W latach 2011-2013 zrealizowano i realizowane są projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu
Społecznego. Łączna wartość projektów na które udało się pozyskać dofinansowanie z środków EFRR i EFS w ww. okresie wynosi 18 596 378,73 zł.
Gmina Miasto Zgierz zrealizowała/realizuje następujące projekty: „Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza” - realizowany w ramach RPO WŁ 2007 – 2013; „Indywidualizacja
procesu nauczania w klasach I – III w szkołach podstawowych w Zgierzu” – realizowany w ramach PO KL; „Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego” - realizowany w ramach RPO WŁ
2007 – 2013; „Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego „Parku Przemysłowego Boruta Zgierz” - realizowany w ramach RPO WŁ 2007 –
2013; „Akademia dobrego rządzenia” (projekt partnerski) – realizowany w ramach PO KL; „Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego” (projekt partnerski) – realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna; „Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego – etap II budowy i promocji marki” - realizowany w ramach RPO WŁ 2007 – 2013. Ponadto,
realizowano projekty współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Rewitalizacja Parku Miejskiego

W ramach projektu pn.: „Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza” wykonano prace
rewitalizacyjne na wschodnich ćwiartkach Placu Jana Kilińskiego polegające m.in.: na przebudowie
nawierzchni, budowie nowych miejsc parkingowych, nowego oświetlenia wraz z niezbędną małą
architekturą, a także rewitalizacji zieleni.

Rewitalizacja Parku Miejskiego

Projekt „Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu
inwestycyjnego Parku Przemysłowego Boruta Zgierz”. Celem głównym projektu
była poprawa atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwój gospodarczy województwa
łódzkiego poprzez przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych. W ramach
projektu wykonano m.in: prace studyjno-koncepcyjne oraz budowę kanalizacji
deszczowej i sanitarnej na terenie Parku Przemysłowego Boruta Zgierz.

„Rewitalizacja ogrodu Centrum Kultury Dziecka” zrealizowana w ramach jednego z zadań projektu pn.: “Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza”.
Zakres prac polegał m.in. na: porządkowaniu terenu ogrodu, budowie nowego
ogrodzenia, nowych miejsc zabaw i rekreacji dla dzieci z niezbędną infrastrukturą,
zadaszenia pełniącego funkcję warsztatową - estradową oraz nowe nasadzenia.

Rewitalizacja Parku Miejskiego

W ramach projektu pn.: „Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza” wykonano prace
rewitalizacyjne na wshodnich ćwiartkach Placu Jana Kilińskiego polegające m.in.: na przebudowie
nawierzchni, budowie nowych miejsc parkingowych, nowego oświetlenia wraz z niezbędną małą
architekturą, a także rewitalizacji zieleni.

„Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych
w Zgierzu”. Łącznie w ramach projektu zakupiono ok. 35 000 sztuk artykułów
szkolnych

Projekt „Akademia Dobrego rządzenia” w ramach którego: 115 osób skorzystało
m.in z następujących szkoleń: Podyplomowe Studia MPA (Master of Public
Administration), Szkolenie Mini MPA (Mini Master of Public Administration),
Zarządzanie Przez Rezultaty oraz wdrożono system Zarządzania przez
Rezultaty (ZPR).

„Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego” w ramach projektu: opracowano system
identyfikacji wizualnej “Miasta Tkaczy”, stworzono broszury informacyjne, wyprodukowano i wyemitowano spoty i reklamy telewizyjne. Etap II realizowany
od 2014 roku obejmuje między innymi stworzenie systemu multimedialnej
prezentacji historii Miasta Tkaczy, utworzenie szlaku spacerowego pod nazwą
„Trakt jeża z Miasta Tkaczy – Zgierza” oraz organizację imprez promujących markę
„Miasto Tkaczy”.

System monitoringu w Mieście Tkaczy
zrealizowany w ramach projektu
„Park Kulturowy Miasto Tkaczy.
Poprawa bezpieczeństwa i poczucie
bezpieczeństwa poprzez
humanizację miejsca”.

Projekt „Rewitalizacja zieleni
miejskiej w obszarze ulic Juliana
Tuwima i Leopolda Staffa w Zgierzu”,
w ramach którego wykonano:
Sadzenie drzew liściastych form
piennych 200 szt. Sadzenie drzew
liściastych form naturalnych 26 szt.
Cięcia korygująco – sanitarne 90 szt.

Budowa układu komunikacji wewnętrznej w kwartale ulic:
Narutowicza, Rembowskiego

Dofinansowanie MKiDN w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury”. Priorytet
„Infrastruktura kultury” – „STO LAT NA TO CZEKALI!” - zakup wyposażenia do 3 filii
bibliotecznych w mieście

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY
REGIONAMI II (PFRON) - Doposażenie MZPR
w sprzęt rehabilitacyjny
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RAZEM

14,480,415.08 zł

11,600,637.43 zł

33,337,567.85 zł

22,528,024.01 zł

6,053,192.30 zł

remonty wybranych placówek

oświata

W latach 2011-2014 , w ramach realizacji zadań własnych Gminy Miasto Zgierz w zakresie oświaty , wykonano remonty w miejskich placówkach oświatowych , których koszty wyniosły
odpowiednio: w roku 2011: 546 394 zł, w roku 2012: 489 500 zł, w roku 2013: 340 292 zł, a w roku 2014: 685 327,00. W ramach przeprowadzonych remontów: wymieniono
okna, drzwi, grzejniki, dokonano prac remontowo-dekarskich, pomalowano klasy lekcyjne i pomieszczenia administracyjne, wyremontowano łazienki, szatnie, podłogi, kominy.
Doposażono przedszkola oraz wykonano wiele innych niezbędnych prac. W latach 2012 -2013 zrealizowano projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w szkołach
podstawowych w Zgierzu" współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007
-2013. Wartość projektu to 681 699 zł. Kwota dofinansowania z UE 100% wartości projektu. Celem projektu było doposażenie bazy dydaktycznej szkół. W projekcie wzięły udział
wszystkie szkoły podstawowe z terenu Zgierza, które otrzymały dofinansowanie w wysokości: SP 1: 70 330 zł; SP 3: 92 330 zł; SP 4: 79 780 zł; SP 5: 92 330; SP 8: 73000; SP 10: 60 500
zł; SP 11: 93 670 zł; Sp12: 110 760 zł. W roku 2014 realizowane były projekty edukacji ekologicznej dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi na łączną kwotę 350 652 zł. W projektach brały udział szkoły i przedszkola: MP 2 – projekt „Eko przedszkolaki – to my – dzieciaki z Miejskiego Przedszkola
nr 2 w Zgierzu”. Całkowita wartość projektu: 20 492,00 zł. MP 15 - projekt "Eko-podróże małe i duże - program edukacji ekologicznej w Miejskim Przedszkolu nr 1 5w Zgierzu".
Całkowita wartość projektu: 18 650,00 zł. SP 1 - projekt "Ekologicznym szlakiem po województwie łódzkim ze Szkołą Podstawową nr 1". Całkowita wartość projektu: 20 000,00 zł. SP 4 –
projekt "Świat się martwi o odpady, Szkoła Podstawowa nr 4 daje rady". Całkowita wartość projektu: 29 575,00 zł. SP 12 – projekt "Program edukacji ekologicznej Szkoły Podstawowej
nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu - pn. Ochrona środowiska naszemu sercu bliska". Całkowita wartość projektu: 25 500,00 zł. G 2 – projekt "Gimnazjum nr 2 wędruje szlakiem Centrów
Edukacji Ekologicznej". Całkowita wartość projektu: 25 910,00 zł. Projekt „Moja wymarzona ekopracownia” w G 1, G 2, G 3, SP 5, SLO – wartość szacunkowa projektu - 210 525,00 zł.
współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Przystąpiono do realizacji projektów: "Eko-przedszkolaki z Miejskiego
Przedszkola Nr 3 w Zgierzu" realizowanego przez Miejskie Przedszkole nr 3 w Zgierzu, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi – wartość szacunkowa projektu – 11 145.00 zł. "Ogródek dydaktyczny Pod Topolą" utworzony przy Miejskim Przedszkolu nr 12 w Zgierzu, współfinansowanego ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - wartość szacunkowa projektu – 41 176,00 zł. "Nasz edukacyjny ogródek szkolny" utworzony przy Szkole
Podstawowej nr 10 w Zgierzu, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - wartość szacunkowa projektu – 28 000,00 zł.

Miejskie Przedszkole Nr 13

Szkoła podstawowa Nr 11

Szkoła podstawowa Nr 3

Remont Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka (hol główny na I piętrze, sypialnia, bawialnia, utworzenie sali sportowej i relaksacyjnej).

Plac Kilińskiego

Zamgławiacze w Parku Miejskim

Miejskie Przedszkole Nr 3

Miejskie Przedszkole Nr 2

Doposażenie do szkół zakupione w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w szkołach
podstawowych w Zgierzu”.

Szkoła podstawowa Nr 10

Miejskie Przedszkole nr 9
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RADNi VI KADENCJI

W latach 2011-2014 w ramach działań Wydziału Zdrowia , Spraw Społecznych, Sportu i Młodzieży wykonano remonty w miejskich placówkach opieki zdrowotnej na łączną kwotę234 486
zł. Ponadto, kwotą 90 000 zł dofinansowano zakup sprzętu medycznego- aparatu RTG stomatologicznego, wywoływarki do zdjęć RTG oraz lampy do aparatu RTG. W omawianym okresie
wydział przeprowadził 42 akcje profilaktyczne, edukacyjne, kampanie, badania, prelekcje z których najważniejsze to : bezpłatne badania genetyczne mutacji genu BRCA 1 , badania mammograficzne, program „Ratujmy Wzrok Dzieciom”, rejestracja dawców szpiku kostnego „Podaruj szpik, podaruj Życie”, Szkoła Cukrzycy, Jarmark Zdrowia, „ Dobry Wzrok na Start ” we współpracy
z Firmą Italooptica, Bezpłatne badania słuchu dla mieszkańców we współpracy z Ośrodkiem Diagnostycznym Słuchu i Mowy LOGO – MED , „Akademia Zdrowia”

MIROSŁAW GAJDA
Aleksander Frach
Agata Grzelak - Makowczyńska
Marek Hiliński
Jarosław Komorowski
Elżbieta Krzewina
Tomasz Kupis

Spotkanie profilaktyczne z okazji Dnia Kobiet poświęcone
chorobom nowotworowym piersi, połączone z nauką
samobadania piersi. Gościem honorowym wydarzenia
był Waldemar Pawlak.
Remont schodów
wejściowych do budynku
Przychodni Rejonowej Nr 1
przy ul. Fijałkowskiego 2.

Katarzyna Kupis-Wojciechowska

„Bo kobieta” – koncert
poetycko-muzyczny
Andrzeja Poniedzielskiego
połączony z bezpłatnymi
konsultacjami medycznymi.

Zbigniew Linkowski
Grzegorz Maciński
Andrzej Mięsok
Bożena Palmowska
Miejskie Przedszkole Nr 8
Miejskie Przedszkole Nr 14

Szkoła podstawowa Nr 1
Samorządowe Liceum Ogólnokształcące
im. Romualda Traugutta.

Stefan Pelikan

Otwarcie poradni: Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej dla Dzieci, Chirurgii Onkologicznej,
Medycyny Sportowej, Rehabilitacyjnej w Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych w Zgierzu.

Remont holu i rejestracji
pacjentów w Przychodni
Rejonowej Nr 3 przy
ul. Łęczyckiej 24 a.

Michał Pilarski

„Nowe możliwości dla profilaktyki zdrowotnej
w Zgierzu” – cykl wykładów.

Prace zespołu ds. partycypacji społecznej
„Decydujmy razem”.

Remont podłogi w
Przychodni rejonowej
Nr 4 przy ul. Staffa 10.

Marek Sencerek
Zdzisław Sobczak
Jerzy Sokół
Ewa Steglińska - Maciak
Beata Świątczak
Krzysztof Wężyk
Mariusz Forfecki

poradnia mammograficzna
przy Miejskim Zespole
Przychodni Rejonowych

Badania profilaktyczne
w celu wykrycia mutacji
genu BRCA1 , przebadano
ok. 3400 osób.

Jarmark Zdrowia „Lecz się w Zgierzu”, w latach 2011-2014, udzielono 2000 porad.

Stanisław Skupiński

Szkoła Podstawowa Nr 4

Zbigniew Zapart
Justyna Zielińska
Miejskie Przedszkole Nr 7

Za minione 4 lata mojej kadencji pragnę złożyć
podziękowania tym radnym, którzy pracowali nie patrząc
na politykę, lecz na dobro miasta. Dziękuję

„Ratujmy wzrok dzieciom„ – program profilaktyki
i korekcji wzroku, przebadano 2824 dzieci.
Szkoła Cukrzycy.

Iwona Wieczorek Prezydent Miasta Zgierza
Gimnazjum Nr 1

nowe miejskie poradnie

Kampania mammograficzna w ramach populacyjnego programu
profilaktyki nowotworowej piersi, przebadało się ok. 1000 kobiet.
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wybrane wydarzenia

W latach 2011- 2014 w ramach działań Wydziału Promocji i Kultury zorganizowano 30 imprez plenerowych, 28 koncertów i imprez okolicznościowych,18 koncertów z cyklu „Spotkania
z Muzyką”, 41 uroczystości patriotyczne, 8 festiwali oraz 4 spektakle słowno-muzyczne. Do najważniejszych wydarzeń należą: Święto Miasta Zgierza, „Zgierski Kaziuk”, „Zgierskie
Spotkanie Wielkanocne”, „Zgierska Majówka”, Zakończenie Lata, „Jarmark Smaki i Kolory Jesieni”, „Zgierskie Spotkanie Wigilijne”. Instytucje Kultury podległe Gminie Miasto Zgierz,
w omawianym okresie zorganizowały szereg imprez skierowanych do wszystkich mieszkańców, i tak: Miejski Ośrodek Kultury zorganizował 170 koncertów, 247 seansów w Kinie@MOK,
55 imprez plenerowych, 51 imprez teatralnych, 58 warsztatów artystycznych, 15 imprez poetyckich, 48 wystaw i wernisaży, 19 spotkań klubu dyskusyjnego, 49 imprez i zajęć edukacyjnych
dla dzieci, 18 konkursów, 10 festiwali, 4 imprezy taneczne oraz 170 innych wydarzeń/występów. Centrum Kultury Dziecka przeprowadziło 229 warsztatów artystycznych i plastycznych,
84 spektakle dla dzieci z cyklu „Bajkobranie”, 180 imprez dla dzieci i młodzieży, 15 zajęć edukacyjnych, 100 zajęć dla świetlic i innych placówek oraz 14 spotkań z cyklu Poniedziałki
z bezpiecznym Internetem – „Dzieci w sieci”. W Muzeum Miasta Zgierza zaprezentowano 27 wystaw czasowych, odbyło się 88 programów edukacyjnych i warsztatów oraz 77 lekcji
muzealnych, 14 „Zgierskich Spotkań Muzealnych”, 17 wykładów/ konferencji seminariów, 38 spotkań Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, 24 koncertów/imprez,
8 „Rajdów Rekonstrukcji Historycznych” oraz 4 konkursy. Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. B. Prusa zorganizowała 15 „Spotkań z Kulturą”, 11 „Spotkań z Poezją”, 3 spotkania
z cyklu „Znani Zgierzanie”, 27 spotkań autorskich, 47 warsztatów, 19 konkursów, 9 zabaw dla najmłodszych, 20 spotkań w ramach „Dyskusyjnego Klubu Książki”, 18 koncertów, 6 wystaw,
2 Spotkania z cyklu „Zgierzanie na Krańcu Świata”, 3 spektakle, 5 recitali, 13 zajęć literackich, 23 zajęcia komputerowe dla seniorów, 11 imprez artystycznych i okolicznościowych.

“W krainie księżniczki czardasza” - koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Osób
Starszych prowadzony przez Kazimierza Kowalskiego.

Koncert Andrzeja Rosiewicza,
Miejski Sylwester 2013 r.

Otwarcie Sezonu Motocyklowego Zgierz.

Koncert O.S.T.R, StreetBall
Zgierz 2013 r.

Koncert TEDE, Zakończenie
Lata 2011 r.

występ Joanny Bartel z okazji
Dnia Kobiet

Zespół z Wileńszczyzny „Barwy
Podwileńskie” na „Zgierskim Kaziuku”

Zgierski Kaziuk - plenerowa impreza
poświęcona wileńskim tradycjom, na
wzór słynnych “Wileńskich Kaziuków”.

Koncert zespołu Coma, Święto Miasta
Zgierza 2012 r.

Renata Przemyk
– Święto Miasta Zgierza 2014

Z Nowego Targu do Zgierza. Ludowy
Jarmark Góralski.

Koncert Natalii Kukulskiej,
Święto Miasta Zgierza 2012 r.

Koncert z cyklu „W Dobrym Tonie”jeden z ostatnich koncertów zmarłego
w 2013 roku wybitnego gitarzysty
jazzowego Jarosława Śmietany.

Koncert zespołu Dżem, Zakończenie
Lata 2012 r.

Koncert zespołu Trebunie Tutki
„Zagrojcie dudzicki” oraz Jana
Karpiela Bułecki, Noc Muzeów 2012 r.

Zgierskie Spotkanie Wigilijne.

Koncert Kory,
Święto Miasta Zgierza 2011 r.

Koncert Krzysztofa Krawczyka,
Zakończenie Lata 2011 r.

Koncert Budki Suflera, Święto Miasta
Zgierza 2013 r.

Występ zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
im. Stanisława Hadyny – Zakończenie
lata 2014

Koncert kolęd w wykonaniu zespołu
Golec uOrkiestra.

Jerzy Kryszak – Święto Miasta
Zgierza 2014

Koncert Majki Jeżowskiej, Święto
Miasta Zgierza 2013 r.

Wokalista zespołu Acid Drinkers
Tomasz „Titus” Pukacki – SMZ 2014

Koncert Afromental, Święto Miasta
Zgierza 2013 r.

Zgierskie Spotkanie Wielkanocne.
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INNE INWESTYCJE

W latach 2011-2014 Gmina Miasto Zgierz w ramach realizacji zadań własnych w zakresie kultury fizycznej i sportu zorganizowała 140 imprez. Podstawowym trybem współpracy ze
zgierskimi klubami sportowymi jest zlecanie im realizacji w trybie konkursu ofert. Corocznie na ten cel Miasto przeznaczało 400.000 zł. Ponadto z budżetu miasta finansowano: letnie
obozy sportowe (łacznie w ciągiu 4 lat blisko 1300 uczestników ), stypendia i nagrody sportowe dla najlepszych zawodników ( na łączną kwotę ponad 162. 000 zł ).
W ramach działań Wydziału Zdrowia , Spraw Społecznych, Sportu i Młodzieży w latach 2011-2014 sfinansowano pobyt na koloniach nad morzem dla 260 dzieci, zajęcia wakacyjne
i feryjne w szkołach podstawowych dla 1200 dzieci. Dofinansowano uczestnictwo w obozach sportowych dla 100 zawodników. Dofinansowano również półkolonie w Centrum Kultury
Dziecka dla 335 dzieci oraz półkolonie sportowe w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. W roku 2014 r zorganizowano 18 pikników dla dzieci w okresie wakacyjnym w ramach Akcji
Wakacje w Mieście – Bezpieczne Wakacje

Zajęcia feryjne w szkołach
podstawowych.

Mistrzostwa Amatorów w Pływaniu „Memoriał Zawora”,
gość honorowy Otylia Jędrzejczak.

Remont w budynku Muzeum Miasta
Zgierza: odtworzenie stolarki
okiennej i drzwiowej; wymiana
drzwi wewnętrznych w wiatrołapie;
wymiana instalacji c.o.

Rozbudowa miejskiego lodowiska.

Szlak spacerowy „Trakt jeża z miasta
Tkaczy Zgierza”

Wymiana okien w budynku basenu przy ul. Leśmiana 1.

Mistrzostwa Zgierza w Tenisie
Stołowym.

Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Łucznictwie.
Zakup elementów wyposażenia
bibliotecznego dla sieci zgierskich
bibliotek w ramach projektu „Sto lat
na to czekali”.

Zajęcia feryjne
w Centrum Kultury Dziecka.

Obóz sportowy w Tworzyjankach,
w ramach letniej edycji Campu
Fundacji Realu Madryt.

Budowa budynku wielorodzinnego
przy ul. Rembowskiego w Zgierzu.

Otwarcie pierwszej groty solnej
w Zgierzu

Uruchomienie linii autobusowej komunikacji międzygminnej 3A łączącej
Aleksandrów Łódzki, Miasto Zgierz, Gminę Zgierz i Stryków.
Remont dachu budynku Muzeum
Miasta Zgierza.

Bieg Ku Słońcu.

Remont sal reprezentacyjnych
Urzędu Stanu Cywilnego.

Wojewódzkie Zawody Kolarskie Family Cup.

Dofinansowanie remontu attyki wieży
kościoła farnego pw. św. Katarzyny.

Remont dachu budynku MiejskoPowiatowej Biblioteki Publicznej.
Remont pomieszczeń w Filii Nr 2
Biblioteki Publicznej.

Turniej Piłki Nożnej im. Macieja
Kozłowskiego

Nowe autobusy
Zawody Wędkarskie.
Wymiana foteli w sali
teatralnej w MOK.

Zawody rowerowe Medicup
na „Malince”.

Zajęcia wakacyjne
w Centrum Kultury Dziecka.

Konkurs Zręczności Kierowców.

Festyn „Sport z Mikołajem”.

Nowe wiaty przystankowe w Zgierzu

Remont i adaptacja pomieszczeń
II piętra siedziby UMZ przy ul. Popiełuszki.
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Z OSTATNIEj CHWILI

24 października br. Prezydent Miasta Zgierza Iwona Wieczorek wraz z władzami
Łodzi, Pabianic, gminy Zgierz, gminy i miasta Ozorków oraz gmin: Lutomiersk,
Ksawerów i Konstantynów Łódzki podpisała porozumienie w sprawie wspólnego
opracowania dokumentacji pozwalającej na realizację zintegrowanej inwestycji
terytorialnej: Łódzkiego Tramwaju Metropolitalnego. Dokument ma być gotowy
w pierwszym kwartale 2015 r. Dotyczy on przygotowania analiz technicznych,
ekonomicznych i eksploatacyjnych, w tym studium wykonalności dla ŁTM.
Wskazane w nim mają zostać warianty finansowania inwestycji, a także warianty
budowy i przebudowy poszczególnych elementów projektu. Cały projekt ŁTM ma
zostać zrealizowany i rozliczony do 2020 r. - czyli w ramach nowej perspektywy
finansowej UE na lata 2014-20.

W ramach II konkursu Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji
(GIS – Green Investment Scheme) Zarządzanie energią w budynkach wybranych
podmiotów sektora finansów publicznych” Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozytywnie ocenił projekt
W ramach planowanych zadań zostanie dokonana termomodernizacja budynku
Biblioteki przy ul. Łódzkiej 5 oraz budynku Centrum Obywatelskiego na
ul. Długiej 29a (wymiana okien, energooszczędna modernizacja elewacji itp.).
Całkowita wartość projektu wynosi 1 055 310,00 zł.

W ramach programu przeciwdziałania przemocy odbyły się spotkania
w 2 szkołach podstawowych z sędzią Anną Marią Wesołowską. Takie spotkania
zaplanowane są we wszystkich zgierskich placówkach oświatowych.
W zakresie akcji „Bezpieczna droga do szkoły” dzieci ze zgierskich placówek
oświatowych otrzymały worki z hasłem „Bądź widoczny nie tylko na drodze”
z elementem odblaskowym, a także hasłem profilaktycznym PARPA
„Powstrzymaj Pijanego Kierowcę”
Park Przemysłowy Boruta Zgierz

Szanowni Mieszkańcy,

jak Państwo zapewne wiecie w dniu 30 grudnia 2003
roku Rada Miasta Zgierza przyjęła uchwałę Nr XV/140/03
w sprawie utworzenia Parku Przemysłowego Boruta
Zgierza. Założycielami Parku zostały: Gmina Miasto Zgierz,
Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki, Instytut Barwników
i Produktów Organicznych, MiejskiePrzedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu, Mazowiecka
Spółka Gazownictwa, Colex, Zakład Utylizacji Odpadów
Malex oraz firma Awangarda. Umowę powołania
Parku Przemysłowego została podpisana przez jego
założycieli w dniu 8 lipca 2004 roku. Obecne władze
miasta dokładały wielu starań, by podnosić atrakcyjność
tego obszaru. W ramach projektu dofinansowanego ze
środków UE pt. „Uzupełnienie brakujących elementów
uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego „Parku
Przemysłowego Boruta – Zgierz” wykonano prace
o łącznej wartości 1.537.344,50 zł. Zadaniami wykonanymi
w ramach realizacji projektu były: budowa kanalizacji

sanitarnej i deszczowej w ulicy Konstantynowskiej od ronda
Sybiraków do ulicy Sokołowskiej i w ulicy Sokołowskiej
od ulicy Konstantynowskiej do ulicy Benzantronowej,
budowa kanalizacji sanitarnej na fragmencie ulicy
Kwasowej, przebudowa wodociągu w ulicy Sokołowskiej.
Innym projektem realizowanym przez Gminę Miasto
Zgierz na terenie PPBZ była „Budowa ulicy Sokołowskiej
w Zgierzu”. W ramach prac wykonano budowę ulicy
Sokołowskiej, na odcinku od ulicy Konstantynowskiej do
ul. Chemików. Poniesione nakłady inwestycyjne wyniosły:
273 407.29 zł. Wykonana inwestycja pozwoliła na dojazd
do Parku Przemysłowego BORUTA od strony ul. A. Struga
i ul. Konstantynowskiej do ulicy Bezantronowej
oraz stworzyła możliwość włączenia się podmiotów
gospodarczych działających w tym rejonie do kanalizacji
sanitarnej i deszczowej. W roku 2014 w ramach zadań
remontowych usunięto awarię oświetlenia w ulicy A. Struga.
Wykonano wymianę okablowania zasilającego oraz latarni.
Dodatkowo w ramach inwestycji przedłużone zostało

oświetlenie ulicy A. Struga do ulicy Miroszewskiej. Na tym
odcinku zamontowano także latarnie oświetleniowe. Prace
wykonano za kwotę 131.610,00zł. Uruchomiono również
oświetlenie na ul. Boruty. Wobec podjętych przez Gminę
Miasto Zgierz działań, podnoszących atrakcyjność terenów
przemysłowych cieszy mnie fakt, że przedsiębiorcy zrzeszeni
w Parku Przemysłowym Boruta Zgierz wyrazili, na prośbę
władz miasta, chęć dalszego jego funkcjonowania. Jest mi
miło poinformować, że nasze starania o dalsze działanie
PPBZ zyskały aprobatę zrzeszonych przedsiębiorców oraz
uczelni. Na prośbę miasta podmioty te wyraziły bowiem chęć
podpisania aneksu do umowy lub innych uzgodnionych
dokumentów prawnych regulujących funkcjonowanie
Parku Przemysłowego Boruta Zgierz. Termin podpisania
dokumentów, dogodny dla każdej ze stron, wyznaczono na
koniec grudnia br.

Szanowni Państwo!

Planowane jest uruchomienie linii autobusowej T łączącej osiedle „Okrzei”
z osiedlem 650-lecia. Planowana trasa: PARZĘCZEWSKA/STAFFA –
Parzęczewska, Staffa, Tuwima, Gałczyńskiego, Parzęczewska, Targowa, Sieradzka,
1 Maja, 3 Maja, Cezaka, Dubois, Długa, Targowa, Plac Targowy, Gałczyńskiego,
Tuwima, Staffa, Parzęczewska – PARZĘCZEWSKA/STAFFA

Podjęłam działania mające na celu pozyskanie z zasobów komunalnych
dodatkowych lokali mieszkalnych. W związku z powyższym dokonano przeglądów
budynków komunalnych, co pozwoliło na wytypowanie, celem zaadaptowania
z zasobów gminy strychów i poddaszy w tych budynkach. Dzięki Państwa
wkładowi finansowemu oraz pracy włożonej w remont przedmiotowych poddaszy
lub strychów, możecie już w niedługim czasie stać się najemcami takiego mieszkania.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z przedmiotowej oferty serdecznie
zapraszam do kontaktu z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II nr 16, pok. 008, tel.: (42) 714 32 02 lub (42) 714 32 32.

Iwona Wieczorek Prezydent Miasta Zgierza

Prezydent Miasta Zgierza
Iwona Wieczorek

W ramach cyklu AVE MARIA odbyło się 9 koncertów, w których można było
usłyszeć najpiękniejsze utwory muzyki sakralnej.

W dniu 25 października br. odbyła się uroczystość odznaczenia medalami
zgierskich par za długoletnie pożycie małżeńskie

