
ZGIERSKI KALEJDOSKOP 
publikacja promocyjna

Miliony dla Zgierza czyt. str. 2

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100



s t r .  2  O k i e m  p r e z y d e n t a

Jeśli chodzi o nowinki możemy już ob-
serwować pierwsze jaskółki zwiastujące 
naprawdę gorącą kampanię wyborczą. 
Niestety wiele wskazuje, że będzie to 
kampania szyta na miarę małych ludzi. 
Pojawiły się na przykład profile głoszące 
absolutną i jedyną prawdę o włodarzach. 
Przeglądając sensacyjne newsy możemy się 
dowiedzieć nie tylko tego, że twórcy profilu 
i autorzy tekstów są dręczeni kompleksa-
mi braku stopnia naukowego doktora, ale 
również tego, gdzie i dlaczego posadzono 
kwiaty!!! I oczywiście jak to bardzo źle, że 
tak się stało. W końcu kwiaty zajęły miej-
sce dobrego starego klepiska, które od lat 
udawało zieleń przy głównych ulicach. 
W dodatku Pani Doktor nieudolnie kieru-
je spółkami miejskimi. Ten drugi zarzut 
co inteligentniejszego czytelnika zaskoczy  
i być może rozbawi, bowiem spółki posia-
dają własne, niezależne organy zarządcze  
i kontrolne. Jednak to wg autorów jest zupeł-
nie bez znaczenia. Cóż, winny znaleźć się 
musi. Pogódźmy się z tym, że Pani Doktor 
źle sadzi i wybiera kwiaty, być może na-
wet ich nie podlewa i niepotrzebnie wydaje 
pieniądze podatników na poprawę estetyki 
przestrzeni publicznej. Przywróćmy zatem 
klepisko i zlikwidujmy spółkę, tak będzie 
lepiej i taniej. Ostatnio jeden znawca za-
krzyknął, że udzieli korepetycji w tym za-
kresie Pani Prezydent, pomyliły mu się jed-
nak rośliny jednoroczne z wieloletnimi, no 
i kto komu korepetycji powinien udzielać?
Jak widać nowy profil jest bardzo dyna-
miczny, choć niestety skrajnie subiektywny 
i tendencyjny. Ale za to jak bogato ilustro-

Jak wygiąć kręgosłup  
moralny w ósemkę

Obecność Prezydenta na sesji Rady 
Miasta Zgierza nie jest konieczna

Idąc drogą kłamstwa  
możesz potknąć się  
o prawdę, czyli komu 
służą plotki ?

Miliony dla Zgierskich 
Szkół, Przedszkoli  
i Żłobka

wany!! Zdjęcia są ładne i kolorowe. Czasem 
zaskakuje innowacyjne ujęcie wizerunku ja-
kiegoś urzędnika (ciekawe czy za jego zgo-
dą?). Widać, że w mieście ostatnio dużo się 
dzieje. Na przykład taki marsz! Wśród tłum-
ku znana postać – młoda rzecznika kultury 
nazywająca się „artystką”. I tu zaczyna się 
ciekawa historia. W kraju o ustroju demo-
kratycznym każdy ma prawo swobodnego 
wyrażania swoich poglądów, w tym poli-
tycznych. Rzecz jasna przy zastrzeżeniu, że 
krzywdy bliźniemu nie czyni. Oczywiście 
miło by było, gdyby poza popisowym popu-
lizmem i uliczną demagogią również w ży-
ciu prywatnym protestujący pozostał wierny 
głoszonym ideałom, deklarowanym sympa-
tiom i antypatiom. W tym przypadku smuci 
i zaskakuje hipokryzja. Pewna „artystka”, 
z zaangażowaniem protestuje przeciwko 
niekulturalnej Pani Doktor, szkoda tylko, 
że z poręczenia niekulturalnej Pani Doktor 
pracuje, w dodatku za niemałą miesięcz-
ną pensję. Przypadkowo też, właśnie ona, 
dodatkowo zatrudnia kilku innych swoich 
kolegów!
Podsumowując, w wydaniu tej elity kultu-
ralnej współczesny społecznik i animator 
kultury doświadcza swego rodzaju rozdwo-
jenia. Z jednej strony, protestuje przeciwko 
tym, których politykę i działania neguje. 
Równocześnie z wdzięcznością i bez skru-
pułów przyjmuje od nich pracę w obszarze 
kultury i animacji młodzieży. Pogratulować 
kręgosłupa moralnego. Potrzeba lat ćwi-
czeń by stał się tak elastyczny!
P.S. Oczywiście wszelkie podobieństwa za-
równo osób jak i sytuacji są przypadkowe.

„Dziwna rzecz co dzieje się z tych plotkarzy 
rzeszą, że ci najgłośniej krzyczą, co najczę- 
ściej grzeszą”.
  Molier, Świętoszek

Lubię być sobą, lubię mówić prawdę  
o sobie. Wychodzę z założenia, że nic złego 
nie robię, nie mam nic do ukrycia, nie mam 
też potrzeby posługiwania się kłamstwem 
czy plotką. Jestem po chorobie nowotwo-
rowej, której nigdy nie ukrywałam, wręcz 
przeciwnie, mówiłam o niej i podejmowałam  
i podejmuję działania na rzecz profilaktyki  
i badań, aby inni ludzie nie musieli się z nią 
mierzyć. Jednakże moi przeciwnicy nawet 
przebytą chorobę próbowali i próbują wy-
korzystywać przeciwko mnie. To po prostu 
przykre. Dlatego też często się modlę: „Boże 
użycz mi pogody ducha, abym godziła się 
z tym, czego zmienić nie mogę”. 
Obejmując stanowisko Prezydenta Miasta 
Zgierza musiałam zmierzyć się z politycz-
nymi gierkami. Wcześniej pracowałam na 
Uniwersytecie Łódzkim i nie byłam związa-
na z żadnymi zgierskimi układami. Dzisiaj 
wiem, że burząc skostniałe struktury, nie 
godząc się na bylejakość i miernotę stoję 
na pozycji romantycznej rewolucjonist-
ki, która prosi „o odwagę by zmieniać to, 
co można zmienić”. Po trudnym początku 
„przejrzałam na oczy” i zwalczałam panu-

W kwietniu br. Miasto Zgierz, podobnie jak 
wiele samorządów z naszego województwa, 
przystąpiło do stowarzyszenia ŁOM (Łódz-
ki Obszar Metropolitalny). Dzięki temu  
w ciągu najbliższych lat uda się poddać ter-
momodernizacji wszystkie placówki oświa-
towe w naszym mieście, a także część zasobu  
komunalnego. 
Dziś wiem, że wynegocjowałam dla Zgie-
rza dofinansowania na projekty o łącznej 
wartość 86 mln zł - mówi Prezydent Iwo-
na Wieczorek. Ponad 20 mln zł, ma zo-
stać przeznaczone na termomodernizację  
24 placówek oświatowych. Planowany za-
kres prac, zależny od zinwentaryzowanych 
potrzeb naszych placówek to m.in.: termo-
izolacja budynków, wymiana okien, mo-
dernizacja kotłowni i węzłów cieplnych, 
montaż podliczników ciepła, energii elek-
trycznej, wody i integracja istniejących licz-
ników gazu; modernizacja instalacji grzew-
czej budynków, wymiana oświetlenia na 
energooszczędne, dodatkowe modernizacje 

jące w mieście ciche układziki, zyskując 
przy tym zatwardziałych wrogów. Jeże-
li ruszyłam skostniałą strukturę tkwiącą  
w marazmie kilkadziesiąt lat, liczyłam się 
z tym, że „obudzę złe duchy”, które „na-
robią wielkiego szumu”. W takiej sytuacji 
proszę „o mądrość bo tylko głupiec o to 
nie prosi”.
Konsekwencją moich czteroletnich działań 
będzie zapewne wielka brudna kampania 
opozycji. Jak dowiedziałam się tuż przed 
wyborami, miasto ma zasypać ulotka - pasz-
kwil na mój temat. W zasadzie spodziewa-
łam się tego, bo nie można zarzucić mi bra-
ku skuteczności w działaniu. Oczywistym 
jest dla mnie, że każde kłamstwo wypo-
wiedziane nawet tysiąc razy nie stanie się 
rzeczywistością. Jednakże zadaję sobie 
pytanie: czy ludzie gotowi są uwierzyć we 
wszystko, tylko nie w prawdę? Wiem też, 
że mądrzy ludzie plotkarzy wysłuchają, 
ale patrzą na nich z pogardą.
Dobrze wiedzą moi przeciwnicy, że roznieść 
po mieście paszkwil jest bardzo łatwo, pro-
stować pomówienia już gorzej, a sprawić by 
sprawę skierować do sądu jeszcze trudniej. 
Musiałabym sprawcę złapać na gorącym 
uczynku, co jak się domyślamy jest mało 
prawdopodobne, a pod plugastwem nikt się 
zapewne nie podpisze. Zatem zostaje tylko 
wierzyć w mądrość mieszkańców.
Czy to możliwe pytam, że można działać 
w tak perfidny sposób? A jednak, w walce 
o odzyskanie władzy i wpływów wszystko 
jest możliwe. Najbardziej zaś irytuje mo-
ich przeciwników fakt, że nie muszę z ni-
kim „układać się”. Mogę mieć swoje zda-
nie i podejmować samodzielne decyzje bo 
już od dawna wszyscy wiedzą, że jestem 
niezależna zarówno finansowo jak i zawo-
dowo. Przez okres pełnienia funkcji Prezy-
denta Miasta Zgierza jestem urlopowanym 
pracownikiem naukowym Uniwersytetu 
Łódzkiego i nie muszę godzić się na dziwne 
propozycje, bo mam gdzie wracać i zara-
biać na życie. Niektóre hasła i pomówienia 
są co najmniej śmieszne. Bowiem to moi 
kontrkandydaci jak nieskalany kryształ 
czystego sumienia, funkcjonują tu od lat 
i są powiązani z wszelkimi grupami od-
niesienia. Zapewne każdy z nich ( jak i ci 
którzy „rzucają we mnie kamieniem”) są 
jak nieskalane dobro. Wielkie gratulacje!
Wierzę głęboko w to, że Państwo oddzielicie 
ziarno od plew i nie dacie się podejść tym 
wyborczym manipulacjom. Życie odnosi się 
do natury i do źródła płynie się zawsze pod 
prąd!

budowlane. Oszczędności z tytułu prze-
prowadzonych prac mogą sięgnąć ponad 
1,15 mln zł/rocznie. 
Ww. prace przeprowadzone będą  
w Przedszkolach nr: 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 
13, 14, 15, Żłobku „Koziołek Matołek”, 
Gimnazjach nr: 1, 2, 3; Szkołach Podsta-
wowych 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12 oraz w Lice-
um Ogólnokształcącym. 
To tylko część prac, które zaplanowane są 
do realizacji w naszym mieście w ramach 
środków z nowej perspektywy finansowej 
Unii Europejskiej (2014-2020). Kolejne 
środki mają zostać przeznaczone między 
innymi na:
- rewitalizację ulicy Długiej, czyli przywró-
cenie jej świetności,
- termoizolację budynków zasobu ko-
munalnego (m.in. docieplenie elewacji ze-
wnętrznej, wymianę okien i pokrycia da-
chowego, węzłów cieplnych) w tym Łaźni 
Miejskiej.

Szczególnie ostatnio ze wzmożoną aktyw-
nością pewna grupa Radnych przerywała 
sesję Rady Miasta Zgierza ogłaszając przer- 
wę nawet wtedy, gdy Prezydent Wieczorek 
wychodziła z niej na chwilę do gabinetu by 
podpisać dokumenty. Wniosek nasuwa się 
jeden: Radni nie potrafili obradować bez 
Pani Prezydent Iwony Wieczorek! 
Jednakże obecność Prezydenta czy Burmi-
strza na sesji nie jest ani konieczna, ani obo-
wiązkowa jak sama nazwa wskazuje, jest to 
sesja Rady Miasta Zgierza, czyli radnych, 
którzy za to pobierają stosowne wynagro-
dzenie. 
Brak jest regulacji prawnych, na mocy któ-
rych Rada Miasta Zgierza może zobowią-
zać Prezydenta Miasta Zgierza do osobistej 
obecności podczas sesji. Mogłoby to do-
prowadzić do paraliżu wykonywania przez 

Prezydenta obowiązków. Taka regulacja 
przeczyłaby ponadto instytucji pełnomoc-
nika, którą zgodnie z prawem przewidziano 
w statucie gminy (wyrok WSA w Poznaniu 
sygn. akt IV SA/Po 711/13). Podkreślić 
należy, iż Prezydent Iwona Wieczorek 
uczestniczy osobiście w większości sesji 
Rady Miasta Zgierza. W sytuacji nieobec-
ności na którejkolwiek z sesji, prezydent 
jest reprezentowana każdorazowo przez 
Zastępców, zgodnie z udzielonymi pełno-
mocnictwami. W innych miastach w Polsce 
Prezydenci wielu miast i Burmistrzowie  
w sesjach uczestniczą sporadycznie. W Ło-
dzi od kilku sesji na Sali obrad nie ma Pani 
Prezydent Hanny Zdanowskiej. Radni za-
wsze mają możliwość osobistego spotkania 
się z Prezydentem czy Burmistrzem.

Oświadczenie Prezydenta Miasta Zgierza Iwony Wieczorek

Zarządzeniem nr 248/ VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 01.10.2014 r., odwołany 
został Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza Pan Przemysław Staniszewski  
w związku z zamiarem powołania nowego Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta  

Zgierza.

Decyzję  podjęłam w związku z utratą zaufania oraz brakiem możliwości dalszej  
współpracy z wyżej wymienionym.

Podjęta decyzja wynika z troski o dalsze wspólne kreowanie właściwej polityki  
dla rozwoju Zgierza. W sytuacji kiedy Przemysław Staniszewski ogłosił oficjalnie  

zamiar ubiegania się o stanowisko Prezydenta Miasta Zgierza, nasza dalsza współpraca 
stała się niemożliwa.

Mając powyższe na uwadze, podjęłam decyzję jak na wstępie.

       Iwona Wieczorek
       Prezydent Miasta Zgierza



- Przestań mówić kłamstwa na mój temat 
bo zacznę mówić prawdę o tobie - powie-
działa „pogodny wieczorek” do „artystki ze 
spalonego teatru”.
- Nie zagrałam Królewny Śnieżki - rzekła 
rozżalona na to „artystka ze spalonego tea-
tru”.
- Choć jesteś „wielka”, to jednak tę rolę za-
grała „prawdziwa” artystka - odparła „po-
godny wieczorek”.
- Nie zgadzam się na to, aby mój dorobek, 
osiągnięcia i praca na rzecz tego miasta były 
marginalizowane - rzekła rozżalonym gło-
sem „artystka ze spalonego teatru”. 
- Sądziłam, że jesteś doceniana, chociażby 
poprzez to, że wysyłamy cię i płacimy za 
twoje zagraniczne „artystyczne” wyjazdy - 
stwierdziła „pogodny wieczorek”.
- Systematycznie ograniczasz finanse na 
działalność wielkiej kultury - rzekła nabur-
muszona „artystka ze spalonego teatru”.
- No wiesz, chyba mocno przesadzasz, mi-
lion rocznie to naprawdę mało według cie-
bie? - zakrzyknęła oburzona „pogodny wie-
czorek”. 
- No co ty, przecież my nie pracujemy dla 
mas, tylko dla kulturalnej elity tego miasta, 
a milion wydany na doznania artystyczne 50 
osób to znacznie za mała kwota - krzyknęła 
piskliwie „artystka ze spalonego teatru”.
- Ponadto powinnaś zaprzestać działań, któ-
rych celem jest ingerowanie w linię progra-
mową naszego ośrodka, dodała stanowczo 
„artystka ze spalonego teatru”.
- Szkoda, że ty nic nie zmieniłaś, kiedy ostat-
nio w nim pracowałaś, wcale nie społecznie, 
ale zapewne inaczej pojmujemy działania 
na rzecz kultury - odpowiedziała „pogodny 
wieczorek”. Moje ingerencje powodują, że 
na wydarzenia, które ja wam podpowiadam 
do realizacji zawsze przychodzi bardzo wie-
le osób, więc to dobrze świadczy o moim 
podejściu do kultury.
- Nie znasz się na kulturze - odparła  
„artystka ze spalonego teatru”, a środki  
finansowe przeznaczane przez ciebie na 
kulturę są wydawane przede wszystkim na 
imprezy masowe - dodała „artystka ze spa-
lonego teatru”.

- Cóż, ale te wielkie pieniądze na imprezy 
masowe dostałam od wielkiego brata UE-
niona, a on dał mi je właśnie na takie przed-
sięwzięcia - odparła niezrażona „pogodny 
wieczorek”. Zresztą wystarczy przyjść na 
wydarzenia kulturalne, które ja organizuję, 
a zawsze spotkasz na nich mnóstwo osób.
- Taaak! - zasyczała „artystka ze spalone-
go teatru” - a podatki płacone przez moich 
przyjaciół?!
- Wybacz moja droga, ale twoi przyjaciele 
jeszcze się uczą, więc trudno mówić, że pła-
cą podatki, ale bardziej tym tematem powin-
ni zainteresować się ci, którzy rzeczywiście 
je płacą. Czy te miliony wydawane przez 
lata na znawców wielkiej kultury napraw-
dę służyły podatnikom? - dodała stanowczo 
„pogodny wieczorek”.
- Przedmiotowo mnie traktujesz! - krzyknę-
ła „artystka ze spalonego teatru”.
- Moja kochana, wtrącił „pogodny wieczo-
rek”, wiesz jak bardzo cię ceniłam, dlatego 
też zaproponowałam Ciebie, abyś poprowa-
dziła pewne „rybne przedsięwzięcie”. Wy-
nagrodzenie od brata UEniona, co prawda 
jest nieadekwatne dla takiej artystki jak ty, 
bo to zaledwie kilka tysięcy złotych mie-
sięcznie. Biorąc jednak pod uwagę twoje 
zaangażowanie w życie kulturalne i to, że to 
nie jedyne źródło twojego dochodu, mnie-
mam, że na dostatnie życie ci jednak wy-
starcza. Te ostatnie parę lat było dla ciebie 
kochana przecież takie owocne. Zaskakuje 
mnie to, że ty jesteś mimo wszystko roz-
czarowana, wielka „artystko ze spalonego 
teatru” - dodała nieco zasmucona „pogodny 
wieczorek”.
Zapadła niezręczna atmosfera, „artystka 
ze spalonego teatru” zamiast odpowiedzieć 
„pogodnemu wieczorkowi” udała się do 
pewnego klubu, by odpiąć sztuczny warkocz 
i zdjąć piękny ludowy strój, żeby przypad-
kiem nie uległ zniszczeniu. 
- Dobre i to - pomyślała „pogodny wieczo-
rek”, przynajmniej wiem już kto przyjaciel, 
a kto wróg!
P.S . Wszelkie podobieństwa zarówno osób 
jak i sytuacji są przypadkowe.

Kto przyjaciel,  
a kto wróg?

Ballada o Jastrzębiu co w Kukułkę 
się zamienił 
W Ptasim Królestwie rozpoczęły się wy-
bory. Kandydatów na Ptasiego Prezydenta 
zrobiło się co nie miara. Każdy rządzić za-
pragnął i pomysły na zdobycie swoich po-
pleczników wymyślić musiał. 
Jednym z nich był Jastrząb – ptak łow-
ny, mięsożerny i zadufany w sobie. Był co 
prawda już wiekowy, lecz ambicje miał 
nieokiełznane. Dawno temu prezyden-
cki fotel w Ptasim Królestwie zajmował, 
lecz młodsza Orlica w boju go pokonała  
i pozostało mu tylko w kęblińskich lasach  
w gnieździe siedzieć. Czasami tylko wyla-
tywał na łów, w Radzie Królestwa co praw-
da zasiadał, ale żadnej troski losami Króle-
stwa nie przejawiał, głosu raczej nie zabierał  
i 4 lata Orlicę w jej poczynaniach popierał, 
o względy zabiegał i pełen podziwu dla jej 
działań poklask dawał.
Aż tu nadszedł czas wyborów. Jastrząb po-
mysłów na zmiany w Królestwie żadnych 
nie miał, lecz żądza władzy i aspiracje 
zmysł spiskowca w nim obudziły. 
Jastrząb nagle przypomniał sobie, że dawno, 
dawno temu w czasach, gdy był jeszcze mło-
dym Jastrzębiem gimnastyką się zajmował 
i młodziutkie Jastrząbki latać uczył. Z róż-
nym skutkiem mu to wtedy wychodziło, bo 
niektóre po dziś dzień latać nie potrafią. Ale 
Jastrząb silne przekonanie o swych umiejęt-
nościach miał i postanowił Ptasim Oświe-
ceniem kampanię sobie zrobić. 
W Placówkach Ptasiego Oświecenia, gdzie 
pracowały młode Jastrzębie, które to z na-
szym Jastrzębiem czasem wylatywały na 
sportowe loty, postanowił „kukułczych jaj” 
popodrzucać.
Fruwał, biegał, wrzaski czynił, bunty 
wzniecał i sam się wówczas w pióra „obroń-
cy” stroił.
Najpierw upatrzył sobie Placówkę Ptasiego 
Oświecenia, gdzie zarządzała Sikorka, któ-
rą wszyscy, nie wiedzieć czemu Pchłą Sza-
chrajka nazywali. Orlica długo zastanawia-
ła się, czy Sikorka nadaje się by Placówką 
Ptasiego Oświecenia zarządzać, ale Jastrząb  
w pióra „obrońcy” ustrojony, jazgot w ca-
łym Królestwie rozpoczął w jej obronie, po-
plecznika swego w Sikorce upatrując. 
Kiedy tylko Orlica Sikorce zarządzać po-
zwoliła w Jastrzębiu nowy pomysł się zro-
dził. W drugiej Placówce Ptasiego Oświe-
cenia, gdzie Sowa zarządzała, bałaganu 
narobić postanowił i znów z zapałem „ku-
kułczych jaj” tam nawrzucał. 
Dziwnym to się wszystkim wydało, gdyż 
Jastrząb swego czasu z Sową przyjaciółmi 
byli i to dzięki niej Jastrząb fotel prezy-
dencki w Królestwie zajął. Ale jak wieść 
gminna niesie Jastrząb z pomocy Sowy 
skrzętnie wówczas skorzystał, obietnic peł-
no naskładał, a potem …… a potem jak to  
u naszego Jastrzębia bywa, udawał, że Sowy 
nie zna i jeszcze wszystkim wmawiać za-
czął, że Orlica z Sową w przyjaźni żyją, 
choć tak naprawdę wcale się nie znały. 
Ale Jastrząb Sowę znał i dobrze wiedział, 
że rozumu jej nie brakuje i drugi raz na te 
same Jastrzębie obietnice złapać się nie da 
i popleczniczką jego się już nie stanie. Tak 
więc postanowił Sowę skompromitować  

i przy okazji Orlicą dziób swój powycierać. 
Aby plan swój w życie wprowadzić zawez-
wał na pomoc Czarną Wronę co to w Ptasim 
Pogotowiu pracowała, Kuropatwę co oneg-
daj ptasiego języka nauczała, a potem już 
tylko w gnieździe zasiadła i ptasim obroń-
cą się uczyniła (no nie żeby tam zaraz togę 
miała zakładać, ale niewiele jej brakowało), 
Dudka co sportem razem z Jastrzębiem 
się zajmował i w placówce u Sowy lata-
nia młode Ptaszki nauczać próbował, Sępa 
co w Ptasim Radiu audycje z świergolenia 
prowadził, młodego Krogulca nawet mu 
się omamić udało i kilka innych Ptaszysk. 
Wszystkim obietnic jak to bywa w Jastrzę-
bim zwyczaju naskładał, krwią z pazura 
cyrografy podpisywał i w piersi skrzydłami 
tak walił, jak przysięgi składał, że aż lotki 
sobie poobrywał. W głowie zaś jedno sobie 
umyślił - jak tylko fotel prezydencki w Kró-
lestwie otrzyma to swój chytry plan w życie 
wprowadzi i jak to w Jastrzębim zwyczaju, 
środkowego pazura wszystkim pokaże, bo 
na co mu wtedy ta cała świergocąca czereda 
przydać by się miała. 
Wtedy Jastrząb w fotelu prezydenckim zno-
wu się rozsiądzie, karawanem wozić się bę-
dzie, kąpieli zażywać, smakołyki do dzioba 
kłaść sobie każe, a błogie lenistwo w Utopię 
jego ptasi żywot zamieni. 
Ta wizja tak naszego Jastrzębia owładnęła, 
że co umyślił tak postanowił zrobić. 
Nasz Jastrząb, „bohaterski ptak”, z za-
sadzki postanowił na Sowę napaść, choć 
dobrze wiedział, że Sowa jeszcze niedo-
magała, bo dopiero co ledwo z życiem 
uszła, słabowita jeszcze była i sił na walkę 
nie będzie miała. 
Taki to bohater z naszego Jastrzębia wyrósł!
Fruwał, skrzeczał, jątrzył, skrzydłami wy-
wracał, całą świergocącą czeredę na nogi 
w Królestwie postawił i skrycie za plecami 
Sowy w Bazyliszka ją zamienił. I ….. i znów 
w skórę „ptasiego zbawiciela” się przebrał, 
„mądrości” wygłaszać zaczął i z dumy tak 
spuchł, że omal nie pękł, a jak Sowa ostat-
kiem sił na pojedynek do Placówki Ptasie-
go Oświecenia go wyzwała  ……..  uciekł  
i Czarną Wroną się zasłonił!
Taki to bohater z naszego Jastrzębia wyrósł! 
W całym Królestwie w Placówkach Ptasie-
go Oświecenia jazgot powstał taki, jakiego 
za morzami i górami, nawet nie słyszeli. 
Jastrząb myślał, że Całe Królewskie Oświe-
cenie z wdzięczności pazury całować mu 
zacznie i w lektyce nosić go będzie, i już 
popleczników co nie miara do wyborów 
zdobył!
A tu dziwna rzecz się stała. Nikt Jastrzębia 
nie chwali, oburzyło się Ptasie Oświecenie 
i pretensje do Jastrzębia mają! 
Od dni paru Ptaki z różnych miejsc Ptasie-
go Królestwa świergoczą , że ponoć widu-
ją Jastrzębia jak siada rankiem na buku 
i powtarza „ …oj zrobiłem sobie kuku”.
I w ten oto sposób Jastrząb w Kukułkę się 
zamienił.

P.S. Wszelkie podobieństwa zarówno osób 
jak i sytuacji są przypadkowe.

Doktor radzi:
Jak na własnej piersi wyhodować gada  

 
1. W dobrej wierze przyjąć od „przyjaciół” stwora pod 

opiekę. 
2. Zatrudnić na eksponowanym stanowisku z bardzo  

dobrym wynagrodzeniem.
3. Obdarzyć zaufaniem.
4. Pozwolić się promować na cudzych sukcesach.
5. Naprawiać po nim błędy.
6. Inspirować i popychać do działania, mimo że ze swej  

natury jest leniwy.
7. Pracować za niego, gdy często wychodzi w sprawach 

prywatnych lub innych.
8. Dać swobodę działania i pozwolić na rozwój.
9. Kiedy w końcu zauważysz, że stworzenie wyrosło na 

gada, ma zęby jadowe i szykuje się do ataku, należy 
szybko odskoczyć przed ukąszeniem.

10. Wyrzucić gada, niech wraca do kanałów  
wodno – ściekowych.

OSTRZEŻENIE: GRZECHOTNIKI SĄ  
KANIBALAMI, A PEWIEN OKAZ POTRAFIŁ 

ZJEŚĆ KAPUSTĘ!
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Wyśmienita pogoda, piękne koncerty, sze-
reg różnorodnych atrakcji, zaangażowa-
nie organizatorów i wystawców z 50 stoisk 
handlowych sprawiły, że Jubileusz Parku 
Kulturowego Miasto Tkaczy Zakończenie 
Lata Zgierz 2014 na długo zostanie w pa-
mięci tłumnie przybyłych uczestników. 
W weekend 13-14 września w Zgierzu mia-
ły miejsce wydarzenia kulturowe zorga-
nizowane w związku z Jubileuszem Parku 
Kulturowego Miasto Tkaczy. Wydarzenia 
odbyły się w ramach realizacji projektu 
pn. „Miasto Tkaczy marką regionu łódz-
kiego - etap II budowy i promocji marki”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską  
z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Łódzkiego na lata 2007-
2013. 
13 września 2014 r., w pierwszym dniu  
imprezy, na terenie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Zgierzu przy ulicy 
Wschodniej 2, na scenie wystąpiły zgier-
skie zespoły taneczne SDK SEM - ALTER 
EGO, K-2 Kadra, K-2 Junior, CODEX, 
ISKIERKI, Fantazja i Mała Fantazja oraz 
studenci kierunku Taniec z AHE w Ło-
dzi. Nie zabrakło również Zespołu Pieśni  
i Tańca BORUTA, a gwiazdą jubileuszu był 
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisła-
wa Hadyny. Na dzieci zaś czekał bezpłatny 
„Park Rozrywki”: dmuchane i mechaniczne 
atrakcje, animacje, figloraj, kucyki, wioska 
indiańska, warsztaty strzeleckie, ścianka 

wspinaczkowa i oczywiście wata cukrowa. 
Dorośli mogli zaś zrobić zakupy na Jar-
marku Rzemiosła i Sztuki Ludowej, który 
kontynuowany był również drugiego dnia,   
w niedzielę 14 września 2014 r. na terenie  
Parku Kulturowego Miasto Tkaczy w uli-
cach: ks. Sz. Rembowskiego, G. Narutowi-
cza, gen. J. H. Dąbrowskiego, N. Barlickiego.  
Nie zabrakło dobrego jadła, wesołej muzyki 
i dobrego humoru uczestników. Uliczkami 
Parku Kulturowego Miasto Tkaczy wędro-
wała  kapela podwórkowa „Szadkowia-
cy”. Atrakcjami dla dzieci były: bezpłatne  
wesołe miasteczko i darmowa wata cukrowa, 
pokazy-warsztaty starego rzemiosła (garn-
carz, kowal, powroźnik, prządka, tkaczka), 
kolorowo przyodziani szczudlarze i żongle-
rzy, animacje, gry i konkursy przygotowane 
przez Muzeum Miasta Zgierza, Centrum 
Konserwacji Drewna, Centrum Kultury 
Dziecka oraz Akademię Humanistyczno-
-Ekonomiczną w Łodzi. Na dziedzińcu 
domu tkacza wystąpili: Akademia Małolata, 
Sposób na Nudę, Metamorfoza - działające 
przy MDK-u, Akademii Dźwięku - działa-
jąca przy MOK-u, Kasia Świątczak, Luiza 
Ganczarska, Anna Paszkowska, aktorzy 
Koła Teatralnego „ROINES” działającego 
przy AHE w Łodzi i Julya & MXR. Do dys-
pozycji uczestników był fotograf wykonują-
cy pamiątkowe zdjęcia w wypożyczonych  
z Teatru Muzycznego strojach z okresu 
dwudziestolecia międzywojennego. 

Było rodzinnie, radośnie i kolorowo …

Jubileusz Parku Kulturowego Miasto  
Tkaczy Zakończenie Lata Zgierz 2014

Park rozrywki na MOSiRze w Zgierzu

Zespół Pieśni i Tańca “Śląsk” im. St. Hadyny

Występ Zespołu Pieśni i Tańca “Śląsk” im. Stanisława Hadyny

Samochód Bizon w Parku Kulturowym Miasto TkaczyPark rozrywki w Mieście Tkaczy

Gwarne uliczki w Mieście Tkaczy



28 września odbył się VIII Rajd Edukacyj-
ny Szlakiem Walk Wrześniowych 28 pSk 
Kresowej Brygady Kawalerii. Rajd miał na 
celu przeprowadzenie swoistej lekcji histo-
rii, podczas której młodzież, w 75. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej, pozna miejsca 
związane z walkami odwrotowymi oddzia-
łów Armii „Łódź” - 28. pułku Strzelców 
Kaniowskich i Kresowej Brygady Kawalerii 
na terenie Gminy Zgierz oraz uczczenie 75. 
rocznicy powstania Polskiego Państwa Pod-
ziemnego.
Trasy rajdów prowadziły śladami nocne-

14 września 2014 roku podczas uroczysto-
ści z okazji podsumowania projektu: „Mia-
sto Tkaczy marką regionu etap II” otwarto  
w pomieszczeniach Galerii Parku Kulturo-
wego wystawę „Tradycyjne hafty, parasolki 
i wachlarze chińskie”. Prezentowane zbiory 
pochodzą z Ministerstwa Kultury Chińskiej 
Republiki Ludowej, a udostępnione zostały 
dzięki uprzejmości Ambasady tego państwa 
w Polsce. Wśród eksponatów nie sposób nie 
zauważyć misternie haftowanych jedwabiem 
obrazów, przedstawiających przepiękne kra-
jobrazy, zwierzęta i martwe natury.  Wśród 
prezentowanych prac szczególne miejsce 
zajmują bogato zdobione wachlarze od mi-
niaturowych do kilkumetrowego. Wachlarze 

1 września 2014 r. obchodziliśmy 75. Rocz-
nicę wybuchu II Wojny Światowej.
O godzinie 12.00 na Starym Cmentarzu przy 
ulicy ks. Piotra Skargi Zgierzanie uczcili 
pamięć ofiar września 1939 roku składając  
kwiaty i zapalając znicze na grobach  
żołnierzy.

10 września dzięki łódzkiemu oddzia-
łowi Instytutu Pamięci Narodowej ko-
lejny raz gościliśmy w Muzeum Miasta 
Zgierza członków i sympatyków Klubu  
Historycznego im. gen. Stefana „Grota” 
Roweckiego. Tym razem spotkaliśmy się  

7 września 2014 r. na dziedzińcu Muzeum 
Miasta Zgierza odbył się piknik rodzinny 
„Archeologiczny Wehikuł Czasu”. Piknik 
otwiera nowy cykl lekcji muzealnych. Za-
jęcia te skierowane są do przedszkolaków  
i uczniów. W muzeum odbywać się będą 
dwa rodzaje warsztatów: 
- „Odkryj tajemnice archeologii” – zajęcia 
na sztucznych stanowiskach archeologicz-
nych,  - „Życie naszych prapradziadów” 
– zajęcia z wczesnego Średniowiecza z wy-
korzystaniem strojów i narzędzi historycz-
nych. 
Zajęcia mają formę integracji i wspólnego 
zdobywania nowych wrażeń i doświadczeń. 
Głównym założeniem zajęć jest popula-
ryzacja archeologii. Spotkania podzielone 
będą na dwie części. W pierwszej słucha-
cze poznają specyfikę pracy archeologa, 
wykorzystując sztuczne stanowiska arche-
ologiczne oraz narzędzia wykorzystywa-
ne przez naukowców, sami odnajdą ukryte  
w nich zabytki. W drugiej poprzez bezpo-
średni kontakt z zabytkami uczestnicy zajęć 
w aktywny sposób poznają życie codzienne 
naszych przodków od Epoki Kamienia aż do 
Średniowiecza. Dzięki możliwości spraw-
nego przeniesienia narzędzi w zakupionych 

go boju walk odwrotowych 28 pSK, dzięki 
którym w nocy z 7 na 8 września 1939 roku 
pułk otworzył sobie drogę przez Kębliny na 
Stryków. Na trasie marszu historycy przy-
pominali młodzieży poszczególne epizody  
z tamtych lat. Ważnym uzupełnieniem relacji 
była możliwość poznania umundurowania  
i uzbrojenia polskich i niemieckich żołnierzy. 
Prezentowali je członkowie Stowarzyszenia 
Historycznego „Strzelcy Kaniowscy”. Pod 
obeliskiem w Kęblinach oraz na grobach po-
ległych (m.in. cmentarz w Białej) młodzież 
zapaliła znicze, a żołnierze „trzymali” wartę. 

wykonane są z papieru, piór, drewna oraz 
szczególnie cenionego w Chinach jedwabiu. 
Dopełnieniem całej zgromadzonej kolekcji 
są charakterystyczne dla kultury chińskiej 
ozdobne parasole, które w tym kraju poja-
wiły się już 4 tys. lat temu i stanowiły sym-
bol rangi oraz szacunku zarezerwowany dla 
ważnych osób. Wszystko, co prezentowane 
jest na wystawie, zgodnie z tradycją chińską 
wykonane zostało ręcznie. 
Wystawę można zwiedzać do 10 paździer-
nika 2014r., w godz. 8-16 w każdy ponie-
działek, środę, czwartek, piątek, we wtor-
ki od godz. 8.00 do 18.00 oraz w każdą 
sobotę i niedzielę w godz. 10.00 – 16.00. 
Serdecznie zapraszamy!

Natomiast o godzinie 17.00 w Muzeum Mia-
sta Zgierza odbyły się XXXIV Zgierskie 
Spotkania Muzealne, które poświęcone 
były wydarzeniom związanym z wybuchem 
II Wojny Światowej. 

z prof. dr hab. Markiem Dutkiewiczem 
(Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach), który zaprezentował wykład „Kre-
sowa i Wołyńska Brygada Kawalerii  
w działaniach osłonowych ARMII ŁÓDŹ 
we wrześniu 1939 roku”.

do tego skrzyniach zajęcia będą mogły 
odbywać się również na terenie placówek 
kulturalno-oświatowych. Idealną promocją 
dla tego przedsięwzięcia był piknik rodzin-
ny (7 września br.), w czasie którego dzieci 
i młodzież wraz ze swoimi rodzicami i na-
uczycielami uczestniczyli w lekcjach mu-
zealnych pokazowych. Uczestnicy mogli 
również obejrzeć pokaz grupy rekonstruk-
cyjnej – wojów wczesnośredniowiecznych 
„Wnuki Swarożyca” oraz koncert zespołu 
muzyki dawnej „JAR”.
Cykl lekcji muzealnych oraz piknik rodzin-
ny został zrealizowany dzięki dofinansowa-
niu z projektu „Współorganizacja projektów 
kulturalnych na terenie województwa łódz-
kiego” finansowanego ze środków Łódz-
kiego Domu Kultury – Instytucji Kultury 
Samorządu Województwa Łódzkiego. War-
tość projektu: 14 000 zł.
Piknik Archeologiczny odbył się powtórnie 
na dziedzińcu Muzeum 14 września pod-
czas Zakończenia Lata oraz 21 września  
w Parku Miejskim. Jak dotąd odbyło się już 
kilkanaście lekcji dla dzieci ze zgierskich 
przedszkoli i szkół. Grafik na ww. lekcje za-
pełniony jest do końca listopada.

VIII Rajd Edukacyjny

Wystawa „Tradycyjne hafty, parasolki  
i wachlarze chińskie” w Galerii Sztuki 
Parku Kulturowego Miasto Tkaczy

XXXIV Zgierskie Spotkania Muzealne

Spotkanie Klubu Historycznego 

Archeologiczny Wehikuł Czasu

Wachlarze i parasole przykuwają uwagę zwiedzających oryginalnym i precyzyjnym  
wykonaniem

Warsztaty rzemieślnicze “Archeologicznego Wehikułu Czasu”

Wykład prof. dra hab. M. Dudkiewicza z Uniwersytetu w Kielcach

XXXIV Zgierskie Spotkanie Muzealne – pokaz stroju żołnierza z 1939 r.
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Od decoupage’u na szkle 5 września roz-
poczęła się kolejna edycja warsztatów ręko- 
dzieła dla dorosłych i dla dzieci. W tym 
roku, oprócz oferty dla zaawansowanej 
grupy, która licznie stawia się na zajęciach 
Joanny Gołaszewskiej, postanowiono za-
chęcić także nowe osoby do poznawania tej 
ciekawej techniki ozdabiania przedmiotów. 
W związku z tym stworzono cykl dla osób 
początkujących, także dla dzieci od 10 roku 
życia. Dzięki projektowi rewitalizacyjnemu, 
który trwa w Zgierzu oraz dofinansowaniu 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego w CKD została utworzona profe-
sjonalna pracownia ceramiczna, z której 
nieodpłatnie mogą korzystać mieszkańcy 
Zgierza i regionu. We wrześniu uruchomio-
no w związku z tym nową ofertę zajęć. War-
sztaty ceramiczne i garncarskie odbywają 
się w poniedziałki (dla dorosłych) i w środy 
(dla młodzieży). Podczas zajęć uczestnicy  
i uczestniczki poznają różne techniki pracy 
z gliną, uczą się szkliwić, a powstałe prace 
mogą wypalić i zabrać do domu. Bajkobra-
nia – podczas dwóch niedziel każdego mie-
siąca roku szkolnego spotyka się tam około 
półtora tysiąca dzieciaków i ich rodziców. 
W czasie spektakli dzieci, także te najmłod-
sze, obcują z różnymi formami teatralnymi. 

Pod takim hasłem w dniach 1 – 5 września 
odbywały się dni otwarte w nowej siedzi- 
bie Filii Nr 4, przy ul. Fijałkowskiego 2.  
Uroczyste otwarcie placówki nastąpiło 
3 września. W uroczystości udział wzięli: 
Prezydent Miasta Zgierza – Iwona Wieczo-
rek, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, 
Sportu i Turystyki w Starostwie Powiato-
wym – Jacek Brzeziński, Przewodniczący 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekre-
acji – Jerzy Sokół, Dyrektor Miejskiego 
Zespołu Przychodni Rejonowych – Jadwiga 
Wojtowicz-Banaszewska, dyrektorzy zgier-

W akcji, zainicjowanej przez Prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego, Narodo-
we Czytanie - „Trylogia” Henryka Sien-
kiewicza wzięła udział Prezydent Iwona 
Wieczorek. Wraz ze Starostą Zgierskim, 
Burmistrzem Strykowa, Burmistrzem Alek-
sandrowa Łódzkiego i Sekretarzem Głowna 
w Muzeum Miasta Zgierza nagrali czytane 
przez siebie fragmenty dzieł Henryka Sien-
kiewicza. W sobotę, 6 września br., w Par-
ku Kulturowym Miasto Tkaczy odbyła się 
impreza pt. „Henryk Sienkiewicz w Mieście 
Tkaczy”. Organizatorami wydarzenia byli: 
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna  
im. B. Prusa oraz Zgierski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku. Podczas imprezy czytane 
były fragmenty „Trylogii” wybrane wg kry-

W dniu 5 września br.  mieszkańcy Zgie-
rza mieli okazję, w tanecznych rytmach 
Duetu Bonita, pożegnać wakacje bowiem 
w ogrodzie Miejskiego Ośrodka Kultury 
odbył się Letni Dancing. Po wakacyjnej 
przerwie w każdą niedzielę kino @MOK 
powróciło do projekcji filmowych dla dzieci  
pn. „Poranki filmowe”. Dla starszych miłoś-
ników kina odbywały się projekcje filmowe  
w ramach „Kina dla koneserów”. Wytraw-
ni znawcy X Muzy po obejrzeniu filmów 
mieli okazję do wzięcia udziału w dyskusji.  
24 września 2014 r.  odbył się koncert z cyklu  
„W dobrym tonie”. Wystąpił zespół blue-
sowy Gwyn Ashton Trio. Wybitny muzyk  

7 września 2014 r., w kościele pw. Matki Bo-
żej Dobrej Rady, Miejski Ośrodek Kultury  
rozpoczął cykl koncertów Ave Maria, w któ-
rych można usłyszeć najpiękniejsze utwory 
muzyki sakralnej kompozytorów takich jak: 
J.S. Bach, F. Schubert, G. Donizetti i wielu 
innych. Zaproszenie do udziału w koncer-
cie /charytatywnie/ zgodziły się przyjąć 
takie gwiazdy polskiej sceny operowej jak: 
Kazimierz Kowalski, Krzysztof Bednarek, 
Andrzej Niemierowicz, Jolanta Bibel, Mał-
gorzata Kulińska i Mirosław Niewiadomski. 
Akompaniował artystom wybitny polski 
pianista Mariusz Drzewicki. Koncert został 

W repertuarze są przedstawienia kukiełko-
we, marionetkowe, z żywym planem. Wstęp 
na spektakle jest nieodpłatny. We wrześniu 
oglądaliśmy już „Przygody niebieskiego 
smoka” w wyk. Teatru Echooo oraz „Kozu-
chę Kłamczuchę” Teatru Pacuś. 27 września 
br. rozpoczął się nowy cykl warsztatów dla 
rodzin - „Kreatywna Kuźnia Familijna”. 
Są to zajęcia dla dzieci, rodziców, opieku-
nów, podczas których w sobotnie przedpołu-
dnie mogą wspólnie popracować i pobawić 
się. We wrześniu dziesięć rodzin uczestni-
czyło w stolarskich warsztatach pn. „Ener-
gia wiatru”, gdzie tworzono ogrodowe wia-
traczki. W roku szkolnym 2014/15, oprócz 
stolarki zaplanowano także zajęcia deco-
upage, kuglarskie oraz nowość – kreatywne 
warsztaty z klockami LEGO ®. 21 września 
br. odbyło się otwarcie wyjątkowej wystawy 
fotograficznej, przygotowanej przez Foto-
studio PAPARAZZI pn. „Chromosom 21”, 
poświęconej dzieciom z zespołem Downa. 
Zdjęcia powstały na początku czerwca bie-
żącego roku podczas VI Zlotu Rodziców  
i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa zor-
ganizowanym przez Stowarzyszenie Za-
kątek 21. Zdjęcia można oglądać w galerii 
CKD do 15 października.

skich instytucji kultury, członkowie Za-
rządu Rady Osiedla Rudunki i Przybylów, 
czytelnicy, bibliotekarze, media.  Podczas 
uroczystości podziękowano wszystkim, 
którzy przyczynili się do znalezienia no-
wego lokalu i dostosowania go do potrzeb 
użytkowników. Po kapitalnym remoncie po-
mieszczenia biblioteczne stały się jasne, ko-
lorowe i funkcjonalne. Nowa placówka słu-
żyć będzie nie tylko mieszkańcom dzielnic 
Rudunki i Przybylów, ale także świadczyć 
usługi na rzecz mieszkańców całego miasta.

terium „Wątki miłosne w Trylogii Henryka 
Sienkiewicza”. Zaprezentowany został tak-
że obrazek literacki „Sienkiewicz w Zgierzu  
(Z prawdziwego zdarzenia)” autorstwa 
Wiktora Czajewskiego. Przeprowadzono 
również „ekspresowy” konkurs plastyczny  
z nagrodami na najciekawszą karykatu-
rę Henryka Sienkiewicza. Imprezie towa-
rzyszyła wystawa prezentująca dorobek 
literacki polskiego noblisty. Każdy uczest-
nik spotkania otrzymał okolicznościowy 
dyplom z okazjonalną pieczęcią, która do 
Zgierza dotarła wprost z Kancelarii Prezy-
denta RP. Pieczęć otrzymali także wszyscy, 
który przynieśli z sobą książki Henryka 
Sienkiewicza. 

i gitarzysta australijski Gwyn Ashton oraz 
towarzyszący mu muzycy: Łukasz Gorczyca 
(gitara basowa) i Tomasz Dominik (perkusja) 
zagrali koncert, podczas którego publicz-
ność odbyła niezwykłą podróż muzyczną.  
W dniu 26 września 2014 r. odbył się wer-
nisaż wystawy prac Gabryeli Nawrot, Mi-
rosława Łuczaka, Anny Szyłło, Alii Üstek, 
Witolda Warzywody, Tadeusza Wodzińskie-
go z okazji jubileuszu 40 - lecia Zgierskiej 
Galerii Sztuki pt. „gabryela – nawrot wspo-
mnień”. Ten wspaniały jubileusz był okazją 
do niezwykłych wspomnień, spotkań, pod-
sumowań, a zarazem planów na przyszłość.

przyjęty owacyjnie. Publiczność na koniec 
wspólnie z artystami wykonała pieśń Bar-
ka. Drugi z cyklu koncertów odbył się  21 
września 2014 r. w parafii pw. Chrystusa 
Króla. Przyjęcie było równie gorące co 
podczas pierwszego koncertu. 
Niezwykle podniosła atmosfera koncertów 
i reakcja publiczności pozwala nam na wy-
ciągnięcie wniosku, że Zgierzanie potrze-
bują również tego rodzaju muzyki, a kon-
certy Ave Maria doskonale wypełniają lukę  
w ofercie kulturalnej dla mieszkańców mia-
sta.

Co słychać w CKD?

„Biblioteka otwarta dla Ciebie”

Narodowe Czytanie. „Trylogia”  
Henryka Sienkiewicza w Zgierzu

Wrzesień w MOK

AVE MARIA

“Przygody niebieskiego smoka” – spektakl w CKD

Wspólne wykonanie “Barki” w kościele MBDR w Zgierzu

Uroczyste przecięcie wstęgi przez Prezydent Iwonę Wieczorek, Dyrektor MZPR  
w Zgierzu Jadwigę Wojtowicz-Banaszewską, Dyrektor Biblioteki Annę Abramczyk

Prezydent Iwona Wieczorek podczas  
Narodowego Czytania “Henryk Sienkiewicz w Mieście Tkaczy”
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W cyklu „Wesołe spotkania z literaturą”, 
11 września, w Filii Nr 1 odbyły się zajęcia 
edukacyjno-literackie dla najmłodszych za-
tytułowane  „Urodziny Juliana Tuwima”. 
Dzieci poznały Juliana Tuwima z perspek-
tywy małego łobuziaka, jakim był w dzie-
ciństwie. Wysłuchały historii o jego niesa-
mowitych przygodach i niebezpiecznych 
zabawach. Dowiedziały się jakie trzeba mieć 
predyspozycje by zostać poetą. Wysłuchały 
znanych wierszy oraz stworzyły „tuwimow-
ską” lokomotywę. 16 września, w czytelni 
Biblioteki Głównej odbyło się kolejne spot-
kanie z cyklu „Spotkania z poezją” i kolejne 
spotkanie z mistrzem interpretacji Włodzi-
mierzem Galickim. „Po wojnie nad Polską 
przeszła kometa poezji. Głową komety był 
Różewicz, reszta to ogon” – w ten lapidarny 
sposób Stanisław Grochowiak wyraził swój 
zachwyt nad twórczością Tadeusza Róże-

16 września w Szkole Podstawowej Nr 12 
odbyło się podsumowanie szkolnego sezonu 
sportowego 2013/2014 opartego na klasyfi-
kacji miejskiej Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 
W minionym roku szkolnym w całym 
powiecie rozegrano ponad 50 zawodów 
w piłce nożnej, siatkowej, ręcznej, koszy-
kówce, tenisie stołowym, szachach, uniho-
keju i lekkoatletyce, w których wzięło udział 
4000 dzieci z 46 szkół powiatu zgierskiego. 
Zgierskie szkoły zajmowały zarówno na 
szczeblu powiatowym jak i wojewódzkim 
czołowe miejsca w grach zespołowych  

wicza - poety, dramatopisarza, scenarzysty 
filmowego, prozaika, satyryka, tłumacza 
poezji węgierskiej. „Mędrzec w błazeńskiej 
masce”, jak nazywano Różewicza, odszedł 
24 kwietnia br. „Spóźnioną odpowiedzią”, 
Zgierz oddał hołd temu Wielkiemu Poe-
cie. „Patrzę na Ciebie” pod takim tytułem  
23 września w czytelni Biblioteki Głównej 
odbył się recital piosenek  Kaliny Jędrusik  
w wykonaniu aktorki i wokalistki jazzowej 
Patrycji Zywert-Szypki.   Zgierzanie mogli 
usłyszeć i obejrzeć Kalinę Jędrusik znaną  
i nieznaną, bliską i daleką, zmysłową i pury-
tańską, wielką niemalże divę i prostą babkę 
z Gnaszyna. Kalinę, która była i jest wielką 
damą polskiego kina. Brawurowe wykona-
nie piosenek Kaliny Jędrusik spotkało się 
z niezwykle entuzjastycznym przyjęciem – 
artystka otrzymała owacje na stojąco.

i dyscyplinach indywidualnych. Głównym 
jednak celem spotkania z nauczycielami 
wychowania fizycznego oraz dyrektorami 
szkół było podsumowanie dorobku szkół  
w punktacji miejskiej. Obecna na spotkaniu 
Prezydent Iwona Wieczorek wręczyła naj-
lepszym Szkołom Podstawowym Nr 12, 5  
i 1 oraz gimnazjum Nr 1 puchary. Najlepsza 
z tych szkół to „dwunastka”, która otrzy-
mała z rąk Pani Prezydent dodatkową nagro-
dę w postaci piłek.

W bibliotece dzieje się…

Podsumowanie sportowego roku szkolnego 
2013/2014 Europejskie Dni Dziedzictwa to najwięk-

szy w Europie projekt społeczny i eduka-
cyjny. XXII edycja EDD odbywa się pod 
hasłem „Dziedzictwo - źródło tożsamości”. 
Temat ten ma charakter niezwykle uniwer-
salny, dzięki czemu może być interpreto-
wany i powiązany z wieloma aspektami, 
które czerpią z naszej wspólnej przeszło-
ści, związku z historią, językiem i tradycją.  
W jego ramach 20 września br. zorgani-
zowano wernisaż wystawy Romana Opa-
lińskiego ze Lwowa oraz  koncert zespołu 
„Królestwo Beskidu”.
W ciągu lat 2010-2014 jego prace były pre-
zentowane w wielu miastach:  Lwów, Kra-

ków, Bełchatów, Banska Bystrica (Słowa-
cja), Kijów, Warszawa i Bazylea. 
„Królestwo Beskidu” to zespół założony 
przez Katarzynę Gacek-Dudę – flecistkę, 
skrzypaczkę etniczną, multiinstrumentalist-
kę grającą na różnych instrumentach lu-
dowych, kompozytora, aranżera i autorkę 
tekstów. Propagatorka flecistyki etnicznej 
beskidzkiej oraz flecistki etnicznej całego 
świata. Laureatka konkursów muzycznych 
w kategorii muzyki klasycznej oraz etnicz-
nej.
Wstęp do Muzeum, koncert oraz zwiedzanie 
wszystkich wystaw było bezpłatne.

Europejskie Dni Dziedzictwa

W ramach działań profilaktycznych  
w mieście Zgierzu prowadzone były akcje 
„Bezpieczna droga do szkoły” „Wybie-
ram Zdrowie ”.
W zakresie akcji „Bezpieczna Droga do 
Szkoły” Prezydent Miasta Zgierza Iwona  
Wieczorek odwiedziła, w dniach 01.09 
-11.09. 2014 r., wszystkie szkoły podstawo-
we, gdzie klasy 0-VI otrzymały worki z ha-
słem „Bądź widoczny nie tylko na drodze,” 
elementem odblaskowym, a także hasłem 
profilaktycznym PARPA „Powstrzymaj Pi-
janego Kierowcę”. Akcja „Wybieram Zdro-

We wrześniu ramach Akcji Wybieram 
Zdrowie odbyło się 5 pikników rodzin-
nych przy ul. Gałczyńskiego, przy SP 12, 
Placu Targowym, przy Przedszkolu Nr 6 
oraz w Parku Miejskim.
W tych dniach Prezydent Miasta Zgierza 
Iwona Wieczorek zaprosiła dzieci na trzy 
godziny beztroskiej zabawy przy dźwiękach 
muzyki, na dmuchane atrakcje, figloraj, watę 
cukrową i popcorn. Taka forma spędzania 
czasu wolnego cieszyła się bardzo dużym 

Po wakacyjnej przerwie Akademia Zdro-
wia wznowiła swoją działalność w zakre-
sie powszechnej edukacji zdrowotnej.
27 września 2014 r. omówione zosta-
ły zagadnienia dotyczące profilaktyki 
chorób układu sercowo-naczyniowego,  
a zwłaszcza właściwego poziomu ciśnienia 
tętniczego krwi, które niewykryte lub niele-
czone zwiększa ryzyko wystąpienia zdarzeń 
sercowo-naczyniowych, takich jak: zawał 
serca, udar mózgu, a także choroby nerek  
i uszkodzenie narządu wzroku. Regularna 
kontrola ciśnienia tętniczego stwarza moż-
liwość wczesnego ich wykrycia i podjęcia 
odpowiedniego leczenia. Jakie są metody 
zmniejszenia ryzyka ich wystąpienia, ja-
kie powinno być ciśnienie, jakie są zasady 

wie” skierowana jest zarówno do młodzieży 
jak i osób starszych. Młodym sportowcom 
podczas turnieju na Orliku, oraz gimna-
zjalistom, uczestniczącym w turnieju piłki 
nożnej dziewcząt i chłopców, zostały prze-
kazane piłki do gry z hasłem profilaktycz-
nym „Nie pijcie Nie Palcie Tylko w piłkę 
grajcie!”. Starsi mieszkańcy miasta Zgierza 
podczas zakończenia lata, spotkań w szko-
łach otrzymali torby z logo PARPA, a także 
ulotki informujące o możliwości wsparcia 
dla rodzin z problemem alkoholowym.

zainteresowaniem zarówno ze strony ma-
luchów, jak i ich opiekunów. Piknikowym 
zabawom towarzyszył nasz sympatyczny 
Zgierski Jeż, który rozdawał soczyste jabłka. 
Mając na uwadze kończący się okres letni 
podczas tych spotkań prowadzona była ak-
cja informacyjno-edukacyjna dla najmłod-
szych: Bajkowa Profilaktyka: narkotyki, 
papierosy, alkohol, a dla ich opiekunów  
z hasłem PARPA „Powstrzymaj Pijanego 
Kierowcę”. 

prawidłowego pomiaru ciśnienia tętnicze-
go – opowiedziała słuchaczom Akademii  
dr n. med. Halina Komorowska – kar-
diolog, w swoim wykładzie „Co war-
to wiedzieć o ciśnieniu tętniczym?”  
25 października 2014 r. (godz. 11.00) Aka-
demia Zdrowia gościć będzie przedstawi-
cieli Towarzystwa Bioenergoterapeutów 
„Mazowsze” w Łodzi, którzy zaprezentują 
niekonwencjonalne metody wspomagania 
zdrowia. Jednocześnie w tym dniu miesz-
kańcy będą też mieli możliwość bezpłatne-
go przebadania słuchu. W sali 110 Urzędu 
Miasta Zgierza w godz. 11.00 – 13.00 bada-
nia prowadzić będzie Ośrodek Diagnostyki 
Słuchu i Mowy LOGO – MED. 

Profilaktyczne Akcje w Zgierzu Wrześniowe pikniki

Stawiamy na zdrowie!
1 września Prezydent Iwona Wieczorek wręczyła worki z odblaskami dzieciom z SP Nr 4 Piknik przy placu zabaw przy ul. Podgórnej

Wykład z cyklu “Akademi Zdrowia” tym razem o schorzeniach  kardiologicznych
Ptrycja Zywert-Szypka jako Kalina Jędrusik “Spotkanie z poezją” 
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Jesienne zgierskie remonty
Piękna pogoda sprzyja dalszym remontom w naszym mieście. Poniżej przedstawiamy  
zrealizowane i trwające inwestycje. 

Budowa drogi przy ul. Zawiszy

Ruszyły prace w kwartale ulic Długiej, Narutowicza, Rembowskiego, 1 Maja

Wykonanie nakładki asfaltowej przy ul. Cezaka

Wykonanie nakładki asfaltowej przy ul. Dubois

Remont chodnika przy ul. Dubois

Przebudowa ul. Witkacego

Remont chodnika przy ul. Rembowskiego

Nowy chodnik przy ul. Rembowskiego

Remont chodnika przy ul. Mielczarskiego

Podświetlona fontanna nocą przy pl. Kilińskiego
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W Parku Miejskim jest pięknie!

Nowe nasadzenia przy ulicy Długiej

Zakończyły się prace rewitalizacyjne na 
terenie Parku Miejskiego w Zgierzu. Wy-
konano promenadę pieszo-rowerową wokół 
stawu Cylkego. Nowe ścieżki piesze wyko-
nane są z nawierzchni mineralnej, a ścież-
ka rowerowa z kostki betonowej. Zostały 
zamontowane nowe ławki, murki parkowe, 
kosze oraz kosze na odchody zwierzęce. 
Wyremontowano nawierzchnię parkingową 

Przy ulicy Długiej w pasie drogowym,  
w miejscach wcześniej porośniętych trawą, 
pojawiły się nowe nasadzenia wieloletnie. 

oraz wydzielono nowe miejsca parkingowe. 
Plac zabaw dla dzieci został przebudowany 
i zmodernizowany.  Powstało pole do mini 
golfa. Wykonana została nowa instalacja za-
silania energetycznego oraz przyłącza wody 
i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb toalet 
publicznych. Zrewitalizowano zieleń oraz 
dokonano nowych nasadzeń drzew, krze-
wów, roślinności niskiej i trawników. 

Posadzone zostały rośliny z gatunku: koso-
drzewina, jałowiec pośredni, żywotnik za-
chodni i rozchodnik okazały.

Siłownia zewnętrzna w Parku Miejskim 

Zamgławiacze przy placu zabaw

Plac zabaw w Parku Miejskim 

W Parku Miejskim można teraz zagrać w mini golfa

Żywotnik odmiany „Danica”

Kosodrzewina

Prace na ulicy Ozorkowskiej 
rozpoczęte
W ulicy Ozorkowskiej prowadzona jest bu-
dowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 
Umowny termin realizacji inwestycji -  wy-
konanie robót ustalono na 30 grudnia 2014 r.,  
a przekazania inwestycji do eksploatacji 
na 31 marca 2015 r. Wartość całej inwesty-
cji (robót budowlanych i projektu) wynosi 
3.508.277,34 zł. W trakcie realizacji inwe-

stycji, pomimo zbliżenia do torowiska tram-
wajowego, nie wstrzymano kursowania linii 
tramwajowej. Jest szansa, że tramwaj będzie 
kursował przez cały okres realizacji. Dzięki 
temu przedsięwzięciu będzie możliwe pro-
wadzenie dalszych prac związanych z budo-
wą ulic na osiedlu Proboszczewice, co do tej 
pory nie było realne.

Budowa kanalizacji w ul. Ozorkowskiej
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Szanowni Państwo,

16 listopada 2014 r. wybierać będziemy Prezydenta Miasta Zgierza oraz radnych Rady Miasta Zgierza, Rady Powiatu Zgierskiego i  Sejmiku Województwa Łódzkiego.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Miasta Zgierza w  2012 r. dokonała nowego podziału Gminy Miasto Zgierz na jednomandatowe okręgi wyborcze, jak i na stałe obwody 
głosowania.
Serdecznie zapraszam do zapoznania się z aktualnymi siedzibami obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Zgierza.

Prezydent Miasta Zgierza
Iwona Wieczorek

Nr obwodu 
głosowania Granica obwodu Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1
T. Boya - Żeleńskiego od nr 38 do nr 46 obie strony, Parzęczewska od nr 50 do końca prawa strona
i od nr 51 do końca lewa strona, L. Staffa od nr 38 do nr 48A prawa strona

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Armii  
Krajowej Miejsko-Powiatowa Biblioteka Pub-
liczna Filia nr 6, ul. L. Staffa 26

2
Bazylijska od nr 39 do nr 41j lewa strona, Parzęczewska od nr 27 do nr 29C lewa strona i od nr 20
do nr 46/48 prawa strona, ks. S. Suchowolca

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Parzęczewska 46 (lokal dostosowany do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

3
K. I. Gałczyńskiego od nr 27 do nr 27A lewa strona, Kamienna od nr 2 do nr 38 prawa strona
i od nr 1 do nr 37 lewa strona, J. Lechonia, B. Leśmiana od nr 4 do nr 10 prawa strona, J. Tuwima od nr 8 do nr 16 
prawa strona

Gimnazjum Nr 3 im. A. Mickiewicza, 
ul. B. Leśmiana 1 (lokal dostosowany do potr-
zeb wyborców niepełnosprawnych)

4 Kamienna od nr 40 do nr 130 prawa strona i od nr 39 do nr 71 lewa strona, B. Leśmiana nr 2,
J. Tuwima od nr 22 do nr 22A prawa strona i od nr 61 do nr 115 lewa strona, S. Witkacego

Miejskie Przedszkole Nr 15,
 ul. T. Boya-Żeleńskiego 10

5 T. Boya - Żeleńskiego nr 2 i od nr 7 do nr 23 lewa strona, L. Staffa od nr 1 do nr 18 obie strony,
J. Tuwima od nr 24 do nr 28 prawa strona i nr 125

Szkoła Podstawowa Nr 8, 
ul. T. Boya-Żeleńskiego 4

6 K. K. Baczyńskiego, K. I. Gałczyńskiego od nr 24 do nr 32B prawa strona, Parzęczewska od nr 14
do nr 18 prawa strona i od nr 13 do nr 25 lewa strona

Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 
ul. Parzęczewska 21

7 T. Boya - Żeleńskiego od nr 8 do nr 12 prawa strona i od nr 23A do nr 37 lewa strona, Jedlicka
nr 30, Kamienna od nr 73 do nr 75/83 lewa strona, L. Staffa od nr 20 do nr 36A prawa strona

Szkoła Podstawowa Nr 12 
im. Armii Krajowej, ul. L. Staffa 26

8

Bazylijska od nr 1 do nr 38 obie strony i od nr 42 do nr 97 obie strony i nr 40, R. Dmowskiego,
K. I. Gałczyńskiego nr 22, 22B, 25 i 46, Gołębia od nr 8 do nr 48 prawa strona i od nr 17 do nr 53A lewa strona, Kątna, 
Kosynierów, T. Kościuszki od nr 2 do nr 20 prawa strona, Łęczycka od nr 27 do końca lewa strona, A. Modrzewskiego, 
C. Norwida, Obywatelska, Parzęczewska nr 9 i od nr 2 do nr 12 prawa strona, J. Pietrusińskiego, M. Reja, S. Staszica, 
Wąska, Wiatrakowa, Wspólna, Zawadzka

Miejski Zespół Przychodni Rejonowych,
ul. Łęczycka 24 (lokal dostosowany do potr-
zeb wyborców niepełnosprawnych)

9
Ciosnowska od nr 2 do nr 72  prawa strona i od nr 1 do nr 71 lewa strona, M. Konopnickiej, Łęczycka od nr 26 do końca 
prawa strona, A. Musierowicza, E. Orzeszkowej, Piątkowska od nr 29 do nr 81 lewa strona, Poprzeczna, B. Prusa, L. 
Rydla, Wojska Polskiego

Gimnazjum Nr 1, 
ul. A. Musierowicza 2

10

3 Maja od nr 2 do nr 4A prawa strona i od nr 1 do nr 5 lewa strona, Aleja Armii Krajowej,
J. Dąbrowskiego od nr 1 do nr 13 lewa strona, Długa od nr 2 do nr 12 prawa strona i od nr 1 do nr 11 lewa strona, 
Gołębia od nr 2 do nr 6 prawa strona i od nr 1 do nr 15 lewa strona, T. Kościuszki od nr 1 do nr 19 lewa strona, Krótka, 
ks. J. Popiełuszki od nr 2 do nr 4 prawa strona i od nr 1 do
nr 19 lewa strona, Łęczycka od nr 2 do nr 22 prawa strona i od nr 1 do nr 25 lewa strona, Łódzka od nr 2 do nr 20 prawa 
strona i od nr 1  do nr 23 lewa strona, Marka Szwarca, Piątkowska od nr 26 do nr 28 prawa strona, Plac Jana Pawła II, P. 
Skargi, Szeroka, Targowa, J. Wróbla

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna 
im. B. Prusa, ul. Łódzka 5

11
Cegielniana, Hoża, Owsiana, Plac Targowy, Polna, Pszenna, J. Tuwima od nr 2 do nr 6 prawa strona i od nr 1 do nr 21 
lewa strona, Zachodnia, Zbożowa, Żytnia

Miejski Żłobek im. „Koziołka Matołka”, 
ul. Tuwima 21        (lokal dostosowany do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

12
Andrzeja, Karola, Malarska, J. Matejki, A. Mickiewicza, J. Mireckiego, Ogrodowa, A. Pawińskiego, Piątkowska od nr 
32 do nr 88 prawa strona, S. Pieczyraka, J. Piłsudskiego od nr 2 do nr 32 prawa strona i od nr 1 do nr 11 lewa strona, 
Plac Stu Straconych, Północna, W. Reymonta, W. Rząba,
J. J. Wieczorka „Bohdana”, H. Worcella

Szkoła Podstawowa Nr 1,
 ul. J. Piłsudskiego 1 (lokal dostosowany do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

13
1 Maja od nr 2 do nr 8 prawa strona, J. Chełmońskiego, B. Czerwieńskiego, Czerwona, Drewnowska, Graniczna, S. 
Jaracza, M. Kopernika, J. Korczaka, J. Piłsudskiego od nr 34 do końca prawa strona i od nr 13 do końca lewa strona, 
Marysińska, Obrońców Pokoju, Słowackiego, Solna, W. Węgierskiej, S. Wigury, F. Żwirki

Miejskie Przedszkole Nr 13 
“Bajkowe Przedszkole”,
ul. J. Słowackiego 8

14
1 Maja od nr 10 do nr 16 prawa strona i od nr 1 do nr 9 lewa strona, N. Barlickiego,
J. Dąbrowskiego od nr 23 do nr 39 lewa strona, S. Dubois od nr 2 do nr 24 prawa strona i od nr 1
do nr 27A lewa strona

Szkoła Podstawowa Nr 11, 
ul. S. Dubois 26

15
1 Maja od nr 18 do nr 22 prawa strona i od nr 11 do nr 17 lewa strona, Długa od nr 77 do nr 85 lewa strona, R. Mielczar-
skiego nr 1A  i od nr 2 do nr 10 prawa strona, ks. Sz. Rembowskiego od nr 40
do nr 44 prawa strona i od nr 13 do nr 53 lewa strona

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, ul. ks. Sz. Rembowskiego 29

16
J. S. Cezaka od nr 1 do nr 5 lewa strona, S. Dubois od nr 26 do nr 52 prawa strona i od nr 29 do nr 49 lewa strona, 
Republikańska, Spółdzielcza

Internat Zespołu Szkół Nr 1 im. J. S. Cezaka, 
ul. Długa 89/91 
(wejście od ul. ks. Sz. Rembowskiego)

17 Długa od nr 66 do nr 68C prawa strona i od nr 89 do nr 109 lewa strona, ks. Sz. Rembowskiego
od nr 54 do końca prawa strona i od nr 55 do końca lewa strona, Spacerowa

Szkoła Podstawowa Nr 11, 
ul. S. Dubois 26

18
1 Maja od nr 21 do nr 25 lewa strona, Długa od nr 42 do nr 62 prawa strona i od nr 45 do nr 75 lewa strona, R. Mielc-
zarskiego od nr 12 do nr 16 prawa strona i od nr 3 do nr 7 lewa strona, Plac Kilińskiego od nr 5 do nr 11 obie strony, E. 
Plater, ks. Sz. Rembowskiego od nr 12 do nr 38 prawa strona, W. Sikorskiego.

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
im. S. Staszica, ul. 3 Maja 41 
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych)

19
3 Maja od nr 30 do nr 60 prawa strona i od nr 39 do nr 81 lewa strona, J. S. Cezaka od nr 2 do nr 16 prawa strona i od nr 
7 do nr 13 lewa strona, Kolejowa od nr 2 do nr 16 prawa strona i od nr 1 do
nr 5 lewa strona, S. Kuropatwińskiej, R. Mielczarskiego od nr 18 do nr 30 prawa strona i od nr 9 do nr 21 lewa strona, 
Orla, M. Skłodowskiej – Curie, Wschodnia od nr 1 do nr 29 lewa strona.

Gimnazjum Nr 2 im. J. Kochanowskiego, 
ul. 3 Maja 46A

20
1 Maja od nr 30 do nr 44 prawa strona i od nr 27 do nr 39 lewa strona, 3 Maja od nr 6 do nr 28 prawa strona i od nr 7 do 
nr 37 lewa strona, Łódzka od nr 25 do nr 33 lewa strona, G. Narutowicza od nr 16 do nr 30 prawa strona i od nr 23 do nr 
35 lewa strona, Plac Kilińskiego od nr 1 do nr 4 obie strony.

Park Kulturowy Miasto Tkaczy 
ul. ks. Sz. Rembowskiego 1
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Nr obwodu 
głosowania Granica obwodu Siedziba obwodowej komisji wyborczej

21

1 Maja od nr 24 do 28 prawa strona, J. Dąbrowskiego od nr 2 do nr 18 prawa strona i od nr 15
do nr 21 lewa strona, Długa od nr 14 do nr 40 prawa strona i od nr 13 do nr 43A lewa strona,
ks. Sz. Rembowskiego od nr 2 do nr 10 prawa strona i od nr 1 do nr 11 lewa strona, Łączna, Łęczycka od nr 24 do nr 28 
prawa strona, G. Narutowicza od nr 2 do nr 14 prawa strona i od nr 1 do nr 21 lewa strona, Parkowa, Plac Klińskiego od 
nr 12 do nr 19 obie strony

Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. S. Staszica, ul. 3 Maja 41
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych)

22
1 Maja od nr 70 do nr 72 prawa strona i od nr 41 do nr 79 lewa strona, Czarna, Kolejowa od nr 18
do końca prawa strona i od nr 7 do końca lewa strona, Łódzka od nr 78 do nr 90 prawa strona
i od nr 71 do nr 81 lewa strona, Powstańców Śląskich, Rudnicka od nr 2 do nr 21A obie strony, Wschodnia od nr 2 do nr 
12 prawa strona

Szkoła Podstawowa Nr 5, 
ul. 1 Maja 63
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych)

23
1 Maja od nr 46 do nr 58 prawa strona, Łąkowa, Łódzka od nr 22 do nr 76 prawa strona i od nr 35
do nr 69A lewa strona

Szkoła Podstawowa Nr 5, 
ul. 1 Maja 63 (lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych)

24
Konstantynowska od nr 14 do nr 60 prawa strona i od nr 21 do nr 73 lewa strona, Koszarowa, Milenijna, K. Pułaskiego, 
Rondo Sybiraków, Sokołowska od nr 2 do nr 8 prawa strona i od nr 1
do nr 19 lewa strona, A. Struga nr 6/8 i od nr 1 do nr 15 lewa strona, J. Śniechowskiego od nr 1
do nr 33 lewa strona, R. Traugutta, S. Żeromskiego

Państwowa Szkoła Muzyczna, ul. Sokołowska 
4

25
Chełmska nr 2 i  od nr 1 do nr 15 lewa strona, F. Chopina, Głogowa, A. Grottgera, Iglasta, Lipowa, Lisia, Łódzka od nr 
92 do końca prawa strona i od nr 83 do końca lewa strona, Malinowa, Myśliwska, Osiedlowa, Prosta, Rudnicka od nr 30 
do nr 46 prawa strona i od nr 23 do nr 33 lewa strona, Rzemieślnicza, Sadowa, Sosnowa, Wiewiórcza, Zagajnikowa

Starostwo Powiatowe w Zgierzu, ul. Sadowa 
6A

26

Aleksandrowska od nr 2 do nr 44 prawa strona i od nr 5 do nr 59 lewa strona, Antoniewska,
H. Barona, Barwnikowa, Benzantronowa, Boruty, Chemików, B. Głowackiego, Energetyków, Jagiellońska, 
Kocidłowska, Kolorowa, Konstantynowska od nr 2 do nr 12 i od nr 62 do końca prawa strona oraz od nr 1 do nr 19 i od 
nr 75 do końca lewa strona, Kwasowa, Liściasta, Mała,
S. Moniuszki, Okręglik, Piaskowa, Sieradzka, Sokołowska nr 29, J. Śniechowskiego od nr 2
do nr 24D prawa strona, Wiejska

Szkoła Podstawowa Nr 4  im. Jana Niepokoja, 
ul. Łódzka 2

27
Aleksandrowska od nr 46 do końca prawa strona i od nr 61 do końca lewa strona, Aniołowska, Daleka, K. I. 
Gałczyńskiego od nr 2 do nr 20A prawa strona i od nr 1 do nr 23 lewa strona, Irysowa, Jaśminowa, Krogulec, Lawen-
dowa, W. Łukasińskiego, Miroszewska, Piaskowice, Pieńki, Skośna,
R. Skupińskiego, Stefana, Wiosny Ludów

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej, ul. Wiosny Ludów 22

28

Czesława Niemena, Czereśniowa, Dojazdowa M. Drzymały, Grotnicka, Jabłoniowa, Jedlicka od
nr 60 do końca obie strony, Kalinowa, F. Kamińskiego, Kontrewers, Kręta, Kwiatowa,
S. Mikołajczyka, Miodowa, Obrońców Warszawy, Ozorkowska od nr 77 do nr 105 lewa strona, Plonowa, Podmiejska, 
Pogodna, M. Rataja, Relaksowa, Rzepakowa, Supraska, Świętego A. Boboli, Świętojańska, Turystyczna, W. Witosa, 
Zagrodowa, Zielona, Żniwna

Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Ozorkowska 
68/70

29

Bajkowa, Bursztynowa, Ciosnowska od nr 74 do końca prawa strona i od nr 73 do końca lewa strona, Diamentowa, 
Gorczańska, Grudzińska, Jaskrowa, Jasna, Jesienna, Kaczeńcowa, Karpacka, Konwaliowa, Krokusowa, Łanowa, Now-
iny, Ogrodnicza, Ozorkowska od nr 2 do nr 128 prawa strona i od nr 1 do nr 75 lewa strona, Perłowa, Pierwiosnków, 
Podgórna, Podhalańska, Podleśna, Proboszczewice, Przyrodnicza, Radosna, Rolnicza, Romantyczna, Rozrywkowa, 
Różana, Rubinowa, Sasanek, Sianokosy, Srebrna, Sudecka, Szczęśliwa, Szafirowa, Szarotki, Tatrzańska, Warzywnicza, 
Wesoła, Wiosenna, Wycieczkowa, Zawilcowa, Złota

Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Ozorkowska 
68/70

30

Boczna, Cmentarna, Dolna, A. Dygasińskiego, Generała S. Maczka, P. Gojawiczyńskiej,
W. Gombrowicza, W. Grabskiego, J. Kasprowicza, J. Korzeniowskiego - Conrada,
W. i J. Kossaków, J. I. Kraszewskiego, M. Kuncewiczowej, J. Malczewskiego, Malinka,
M. Kubasińskiej, Morenowa, Z. Nałkowskiej, W. Orkana, M. Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej, Piątkowska od nr 90 
do końca prawa strona i od nr 83 do końca lewa strona, K. Przerwy – Tetmajera, S. Przybyszewskiego, M. Rodziewic-
zówny, Rondo im. L. Kaczyńskiego,
M. Samozwaniec, Trojańska, S. Wyszyńskiego, G. Zapolskiej

Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. J. Piłsudskiego 1 
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych)

31
Bednarska, Budowlana, Ciesielska, Drukarska, Inżynierska, Krawiecka, Młynarska, Murarska, Przygraniczna od 
nr 46 do końca prawa strona, Robotnicza, Rymarska, Stolarska, Sukiennicza, Szkudlarska, Urzędnicza, Wczasowa, 
Wilamowska, Włókiennicza, Wypoczynkowa, Zduńska

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. 
Dąbrowszczaków,
ul. Szczawińska 2

32
Dziewiarska, Dzika, Farbiarska, Ludowa od nr 28 do nr 42 prawa strona i od nr 27 do nr 85 lewa strona, Nowa, 
Odzieżowa, Przemysłowa, Przygraniczna od nr 12 do nr 44 prawa strona i od nr 19 do nr 43 lewa strona, Tkacka, 
Zacisze

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. 
Dąbrowszczaków,
ul. Szczawińska 2

33

S. Fijałkowskiego, H. Kołłątaja, S. Kunickiego, Lotnicza, Ludowa od nr 2 do nr 26 prawa strona
i od nr 1 do nr 25 lewa strona, W. Majakowskiego, Niciarniana, Nowy Świat, M. Ossowskiego,
Plac J. Godlewskiego, S. Pogonowskiego, W. Pola, Przędzalniana, Przygraniczna od nr 2 do nr 10C prawa strona i od nr 
1 do nr 9 lewa strona, H. Sienkiewicza, Szczawińska, J. Świercza,
H. Wieniawskiego

Miejskie Przedszkole Nr 10, 
ul. M. Ossowskiego 26 
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych)

34 A. Asnyka, P. Bardowskiego, S. Bilskiego, Działkowa, M. Kasprzaka, Nadrzeczna, Promienistych, Przedwiośnie, R. 
Rembielińskiego, Stępowizna, Szarych Szeregów, Zegrzanki

Miejskie Przedszkole Nr 10, 
ul. M. Ossowskiego 26

35

J. Bema, Bł. Królowej Jadwigi, W. Broniewskiego, Cała, Cicha, S. Czarnieckiego, Długa od nr 70
do końca prawa strona i od nr 111 do końca lewa strona, S. Dubois od nr 60 do końca prawa strona
i od nr 51 do końca lewa strona, Gospodarcza, I. Hordliczki, W. Jagiełły, J. Karłowicza, Kazimierza Wielkiego, J. Ko-
chanowskiego, Lelewela, B. Limanowskiego, Z. Lorentza, Na Skarpie,
Z. Sierakowskiego, L. Szenwalda, Walecznych, H. Wiewiórskiej, Zagłoby, Zawiszy Czarnego

Zespół Szkół Nr 1 im. J. S. Cezaka, 
ul. Długa 89/91  
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych)

36

Agrestowa, Akacjowa, Błotna, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Bukowa, Chełmska od nr 4 do końca prawa strona i od nr 
25 do końca lewa strona, Dębowa, Grabowa, Grunwaldzka, Grzybowa, Jarzębinowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, 
Klonowa, Kołobrzeska, Koralowa, Krzywa, Lecznicza, Leszczynowa, Leśna, Letnia, Łagiewnicka, Młodzieżowa, 
Modrzewiowa, Mokra, Niecała, Olszowa, Orzechowa, Owocowa, Pomorska, Porzeczkowa, Poziomkowa, Skwarna, 
Słoneczna, Sucha, Świerkowa, Topolowa, Twarda, Urocza, Wiązowa, Wierzbowa, Wiśniowa, Wodna,
S. Wyspiańskiego, Zagadkowa, Zakręt

Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowe, 
ul. Chełmska 42/42A 
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych)

37
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. 

Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. 
Parzęczewska 35

38
Centrum Medyczne Boruta Sp. z o.o. w Zgierzu Centrum Medyczne Boruta Sp. z o.o. w Zgi-

erzu,
ul. A. Struga 2-4

39
Europejskie Centrum Opieki Medycznej i Pomocy Rodzinie „CARE” Sp. z o.o. w Zgierzu Europejskie Centrum Opieki Medycznej i Po-

mocy Rodzinie „CARE” Sp. z o.o. w Zgierzu, 
ul. S. Dubois 17

40 Dom Pomocy Społecznej w Zgierzu Dom Pomocy Społecznej w Zgierzu, 
ul. Chełmska 16/18
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30 sierpnia w okolicach dworca Zgierz 
Główny przy ul. Kolejowej odbył się Pik-
nik Rodzinny zorganizowany przez Miasto 
Zgierz, Starostwo Powiatowe w Zgierzu, 
ŁKA, PKP PLK, przy współpracy straży 
pożarnej, straży miejskiej, policji i Woje-
wódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.  
W ramach pikniku organizatorzy przygoto-
wali wiele darmowych atrakcji: zwiedzanie 
nowych składów pociągu „Flirt”, miastecz-
ko ruchu drogowego, pokaz ratownictwa, 
pokazy i warsztaty walk  zapaśniczych, gry 
na PlayStation, liczne konkursy, gry i za-
bawy dla dzieci, malowanie twarzy, dmu-
chana zjeżdżalnia, trampolina, popcorn, 
wata cukrowa i inne. Celem organizacji 
pikniku było przeprowadzenie akcji ma-
jącej na celu zwiększenie bezpieczeństwa  
w ruchu drogowym i kolejowym, uniknię-
cie wzrostu liczby wypadków oraz promo-
cję połączeń kolejowych linii Zgierz – Łódź 
Widzew, która została uruchomiona od  
1 września. Teraz zgierzanie w krótkim cza-

23 września 2014 roku

Oświadczenie ws. posiedzenia Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 
Rady Miasta Zgierza z dnia 17 września 
2014 r. oraz publikacji Radia Łódź z dnia 
16 i 17 września 2014 r. i dziennika Łódz-
kiego z dnia 18 września:

W nawiązaniu do posiedzenia Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady 
Miasta Zgierza z dnia 17 września 2014 r. 
oraz informacji przekazanych przez Radio 
Łódź (materiały internetowego wydania; 
„Pilna Kontrola w Gimnazjum nr 2 w Zgie-
rzu” z dnia 16 września 2014 r. i „Miasto 
doniesie do prokuratury na dyrektor szkoły” 
z dnia 17 września 2014 r. autorstwa Piotra 
Krysztofiaka i Konrada Ciężkiego) i Dzien-
nik Łódzki (artykuły „Uczniowie się skarżą: 
byliśmy zastraszeni” oraz „Dyrektor Gim-
nazjum nr 2 w Zgierzu zastrasza uczniów  
i nauczycieli” internetowego wydania z dnia 
17 września autorstwa Jarosława Kosmatki) 
oświadczam, że:
Jestem zaniepokojona metodami zdoby-
wania i rozpowszechniania informacji na 
forum organów stanowiących Miasta Zgie-
rza, w wyniku których pod moim adresem 
formułowane są bezpodstawne, nierzetelne 
i nieprawdziwe oskarżenia oraz godzące  
w moje dobre imię.
Pragnę poinformować, że petycja uczniów 
o odwołanie mnie ze stanowiska dyrektora 
szkoły została skierowana do Urzędu Mia-
sta Zgierza w listopadzie 2013 r. Zostało 
przeprowadzone niezwłoczne postępowa-
nie wyjaśniające, w którym uczestniczyły 
wszystkie strony zainteresowane, w tym 
uczniowie, rodzice i nauczyciele. Sprawa 
została zakończona wycofaniem petycji 
przez rodziców w listopadzie 2013 r.
Od tego czasu nie dotarły do mnie jakie-
kolwiek negatywne informacje czy opinie  
o mojej pracy. Nie są znane mi też żadne inne 
przypadki petycji od uczniów, rodziców, 
czy nauczycieli. Dlatego jestem zaskoczona,  
że zakończona sprawa zeszłorocznej petycji 
powraca po roku czasu i to w trakcie kam-
panii wyborczej. Nie jest bowiem tajemnicą, 
że startuję jako kandydatka na Wójta Gminy 
Zgierz w listopadowych wyborach samorzą-
dowych. Mój komitet wyborczy został ofi-
cjalnie zarejestrowany.
Co więcej, nie zostałam w żaden sposób 
powiadomiona przez przewodniczące-
go Komisji Oświaty, Pana Jerzego Sokoła  
o tym, że dnia 17 września 2014 r. na po-
siedzeniu będą omawiane sprawy związane  
z Gimnazjum nr 2 w Zgierzu, którego je-
stem dyrektorem. Ze względu na brak for-
malnego powiadomienia o posiedzeniu, Ko-
misja Oświaty nie mogła wysłuchać mojego 
stanowiska i rozpatrzyć sprawy obiektyw-
nie, dokładnie i merytorycznie. Z informa-
cji które aktualnie posiadam, na Komisji 
Oświaty nie było ani przedstawicieli Rady 
Pedagogicznej ani też rodziców i uczniów 
szkoły. Z protokołu wiem, że obecne były 
jedynie trzy niepracujące nauczycielki, nie-
pracująca od sierpnia 2013 r. kucharka oraz 
absolwent szkoły.
Mimo to, członkowie Komisji na czele  
z przewodniczącym Jerzym Sokołem, 
wysunęli wobec mnie poważne zarzuty.  
W efekcie, bez zbadania i oceny porusza-

W 16 minut ze Zgierza do Łodzi Oświadczenie Anny 
Tomczak – Dyrektor  

Gimnazjum Nr 2  
w Zgierzu

się, bo w przeciągu 16 minut, mogą dotrzeć 
do stacji Łódź Widzew. Pociągi zatrzymu-
ją się na odnowionych przystankach Łódź 
Arturówek, Łódź Marysin oraz Łódź Stoki. 
Rozkład jazdy został tak przygotowany aby 
umożliwiał dojazd do Centrum Kliniczno-
-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycz-
nego oraz wydziałów łódzkich uczelni  
i zakładów pracy zlokalizowanych w dziel-
nicy Łódź Widzew. Realizowanych jest 12 
połączeń skoordynowanych z  pociągami 
do Warszawy, Koluszek, Łowicza i Kutna. 
Nowe połączenia są niewątpliwie korzystne 
dla zgierzan oraz mieszkańców wojewódz-
twa łódzkiego. Zwracamy jednak uwagę 
mieszkańcom na potrzebę zachowania 
ostrożności na przejazdach kolejowych  
w tym na ul. Chełmskiej w Zgierzu. Przez 
wiele lat odzwyczaili się Państwo od ruchu 
pociągów na tym odcinku więc teraz po 
ich wznowieniu szczególnie należy zwró-
cić uwagę na zachowania bezpieczne –  
„Zatrzymaj się i żyj!”.

nych tematów Zastępca Prezydenta Bohdan 
Bączak poinformował media, o skierowaniu 
sprawy do prokuratury. Dodam, że do dnia 
dzisiejszego, tj. 23 września 2014 r. nie zo-
stałam oficjalnie poinformowana jakie za-
rzuty i nieprawidłowości mi się stawia, oraz 
w jaki sposób ta sprawa będzie dalej proce-
dowana zarówno w Komisji Oświaty, Kul-
tury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Zgie-
rza jak i przez samego Zastępcę Prezydenta 
Miasta Zgierza Bohdana Bączaka.
W czwartek, 18 września zaprosiłam na-
tomiast w tejże sprawie na zebranie Rady 
Pedagogicznej Pana Bohdana Bączaka, 
Zastępcę Prezydenta. Zaproszenie zostało 
wystosowane zarówno w moim imieniu jak  
i w imieniu Rady Pedagogicznej. Pan Pre-
zydent potwierdził zaproszenie, ale w szkole 
się nie pojawił. Zaprosiłam również Prze-
wodniczącego Jerzego Sokoła, który nie 
przybył, tylko wydelegował Radną Beatę 
Świątczak.
W związku z zaistniałą sytuacją, nie mogę 
zgodzić się na to, aby dyrektor szkoły o po-
ważnych zarzutach i daleko idących konse-
kwencjach dowiadywał się z Internetu i od 
dziennikarzy, a nie drogą urzędową, bez-
pośrednio od organów kontrolnych, którym 
podlega.
Jest mi również przykro, że medialny wy-
dźwięk tej sprawy dotyka bardzo poważnie 
mnie i moją rodzinę, godzi w moje dobre 
imię, odbiera mi konstytucyjne prawo do 
obrony. Przede wszystkim jednak cała spra-
wa tworzy bardzo złą atmosferę wokół szko-
ły i odbywa się kosztem jej uczniów. Jako 
wieloletni pedagog nie zgadzam się na taki 
brak odpowiedzialności dorosłych, którzy 
angażują i wykorzystują dzieci do rozgry-
wania własnych interesów.
Szanowni Państwo, bardzo zależy mi na 
szczegółowym i rzetelnym wyjaśnieniu 
wszystkich kwestii poruszanych wokół 
spraw szkoły i uczynię wszystko, aby tak 
się stało. Jestem osobą najbardziej zaintere-
sowaną, bo leży to moim interesie zawodo-
wym i prywatnym.
Kierowanie jednak niesprawdzonych zarzu-
tów pod moim adresem oraz poddanie mo-
jej osoby ostracyzmowi społecznemu przez 
gremia do tego nieuprawnione, wpłynęły na 
pogorszenie mojego stanu zdrowia, który 
nie wrócił jeszcze do pełni formy po prze-
bytym niedawno zabiegu kardiochirurgicz-
nym. Dlatego obecnie przebywam na zwol-
nieniu lekarskim.
Do tego czasu zwracam się z gorącą proś-
bą, zwłaszcza do środowisk medialnych,  
o zachowanie obiektywizmu, staranności  
i rzetelności dziennikarskiej w przekazywa-
niu informacji dotyczących tej sprawy, jak  
i innych spraw dotyczących mojej osoby.
Jedyną informacją jaką dotąd oficjalnie 
otrzymałam, jest prośba Zastępcy Prezy-
denta Miasta Zgierza, Bohdana Bączaka  
o wyjaśnienie informacji, które pojawiły 
się w protokole Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu i Rekreacji. Uczyniłam to pismem  
z 22 września 2014 r. W tej chwili mogę 
poinformować o tym, że informacje formu-
łowane na Komisji są nieprawdziwe i nie-
obiektywne, oparte wyłącznie na opiniach 
nie zaś faktach.

Z poważaniem
(-) Anna Tomczak - Dyrektor Gimnazjum nr 2 

Pociąg “Flirt” cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników pikniku

7 zgierskich rodzin otrzymało  
rowerki rehabilitacyjne
Dwukrotnie we wrześniu, 8 zgierskim ro-
dzinom podarowano w siedzibie Urzędu 
Miasta rowerki rehabilitacyjne dla dzieci. 
Fundatorem rowerków jest Fundacja Eco 
Textil „Od Was Dla Was”, która na dwóch 
spotkaniach nie zakończyła swojej szczyt-
nej akcji w naszym mieście. W całej Polsce 
zostało przekazanych już ponad 550 rower-
ków. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni za 
włączenie zgierskich rodzin w tą szczytną 
inicjatywę. Prezydent Miasta Zgierza Iwo-

na Wieczorek serdecznie podziękowała 
przedstawicielom Fundacji za okazane ser-
ce, dyrektorowi Łódzkiego Oddziału PCK 
za współpracę oraz dyrektor zgierskiego 
MOPS-u za współorganizację przedsięwzię-
cia w Zgierzu. Popieranie takich inicjatyw, 
skierowanych do potrzebujących spotyka się 
z ogromnym uznaniem władz naszego mia-
sta, a to z kolei owocuje dłuższą współpracą 
miasta z organizacjami charytatywnymi na 
rzecz mieszkańców.

Wręczenie rowerków rehabilitacyjnych odbyło się w Urzędzie Miasta Zgierza
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Biała niedziela

„Społecznie aktywni – by żyło się  
lepiej” projekt dobiegł końca

Jubileusze w USC

W dwie wrześniowe soboty – 13 i 20 wrześ-
nia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zgierzu 
odbyły się uroczystości odznaczenia meda-
lami par za długoletnie pożycie małżeńskie. 
Pani Prezydent Iwona Wieczorek, w imieniu 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskie-
go, uhonorowała 16 zgierskich par. W dniu 
13 września medale odebrali: Zofia i Jerzy 
Karpińscy, Zofia i Tadeusz Tomes, Teresa 
i Zygmunt Cylke, Wiesława i Franciszek 
Stopczykowie, Zofia i Henryk Zielińscy, 
Kazimiera i Andrzej Baranowscy, Janina 

i Józef Skłodowscy, Bogumiła i Johannes 
Gramsch. W dniu 20 września odznacze-
ni zostali: Bogumiła i Zdzisław Chudeccy, 
Anastazja Jadwiga i Tadeusz Wilk, Maria 
i Stanisław Gawryszczakowie, Irena i Sła-
womir Kubasiewicz, Krystyna i Gerard Ki-
ler, Teresa i Stanisław Kotarscy, Stanisława 
i Jan Stępniakowie, Wiesława i Zbigniew 
Radzimierscy. Serdecznie gratulujemy i  ży-
czymy wszystkiego co najlepsze na kolejne 
lata!

W dniu 14 września 2014 r. w Miejskim 
Zespole Przychodni Rejonowych w Zgie-
rzu przy ul. Łęczyckiej odbyła się akcja 
pod nazwą ”Biała Niedziela”.

Mieszkańcy Zgierza i okolic mieli moż-
liwość skorzystania z bezpłatnych porad 
lekarskich z zakresu: ortopedii, kardiolo-
gii, chirurgii onkologicznej, laryngologii, 

ginekologii, pediatrii, interny. Dużym za-
interesowaniem cieszyło się również bez-
płatne badanie słuchu w zlokalizowanym 
przy Przychodni mobilnym słuchobusie.  
W związku z dużym zainteresowaniem  
akcją (udzielono 140 konsultacji) dyrekcja 
MZPR planuje w przyszłości ponowną  
organizację tego typu przedsięwzięcia.

Tej jesieni dobiega końca projekt  rewitaliza-
cji społecznej „Społecznie aktywni – by żyło 
się lepiej” współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Ta nowoczesna idea 
została podjęta z inicjatywy Pani Prezydent 
Iwony Wieczorek wraz z przedstawicielami 
stowarzyszenia Wsparcie Społeczne Ja – Ty 
– My. Liderem Projektu jest Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej im. bł. o. R. Chy-
lińskiego w Zgierzu, partnerem zaś zostało 
wyżej wymienione stowarzyszenie. Rewi-
talizacja okazała się niezwykle efektywna 
na naszym rodzimym gruncie i spotkała się  
z bardzo pozytywnymi opiniami Zgierzan. 
Co ważniejsze, wszystkie działania związa-
ne z projektem nakierowane są nie tylko na 
bieżącą aktywność, ale również na ich  kon-
tynuację po zakończeniu trwania projektu. 
Prace związane z rewitalizacją wpisały się 
na stałe w architekturę naszego miasta po-
przez stworzenie pierwszego zgierskiego 
muralu, montaż siłowni w Parku Miejskim, 
odświeżenie przystanku koło Łaźni Miej-
skiej, prace ogrodnicze na terenie miasta 
czy remont klatek schodowych. Wyjątkowo-
ści działaniom tym dodaje również fakt, iż 
zarówno wykonanie jak i projekty wszyst-
kich prac należały właśnie do mieszkańców 
naszego miasta. To fenomen partycypacji 
gwarantował wszystkim inicjatywom tak 
duże powodzenie, ponieważ tym razem to 
uczestnicy decydowali o kształcie projek-
tu. Poza estetycznym aspektem poprawy 
rewitalizacja zajęła się również działania-

mi miękkimi, skierowanymi do trzech grup 
wiekowych: młodzieży, osób w wieku pro-
dukcyjnym oraz seniorów. Dla pierwszych 
stworzono Klub Młodzieżowy Akwarium, w 
którym odbywały się bezpłatne korepetycje  
z przedmiotów szkolnych, zajęcia artystycz-
ne z dziedzin między innymi muzyki, tea-
tru, fotografii oraz spotkania z ciekawymi 
ludźmi czy pogadanki na trudne tematy, jak 
przemoc czy uzależnienia. Do grupy osób 
aktywnych zawodowo skierowano działania 
mające na celu ułatwienie poruszania się na 
rynku pracy- zaoferowano im płatne prak-
tyki, spotkania z doradcą zawodowym, czy 
z fryzjerem lub stylistą. Seniorzy zaś mie-
li okazję spotykać się na cotygodniowych 
spotkaniach tematycznych, korzystać z za-
jęć przybliżających obsługę komputera oraz 
uczestniczyć w wielu wyjściach do miejsc 
kultury czy sportu jak basen. Przez cały 
czas trwania projektu wszyscy mieszkań-
cy Zgierza mieli okazję bezpłatnie sko-
rzystać z porad psychologa czy prawnika. 
Na zakończenie inicjatyw dla uczestników 
zaplanowano wycieczkę do Sulejowa. Dla 
wszystkich mieszkańców naszego miasta 
zorganizowano zaś piknik rodzinny, który 
odbył się na hali MOSiRu. Działania projek-
towe powoli się kończą, nam pozostaje nie-
dosyt, mamy jedynie nadzieję iż nie będzie 
to ostatnia edycja inicjatywy, z pewnością 
wiedza oraz oświadczenia zdobyte w rewi-
talizacji pozwolą Prezydent Iwonie Wieczo-
rek zawalczyć o kolejne tego typu przedsię-
wzięcia.

Koordynatorzy i animatorzy projektu “Społecznie aktywni – by żyło się lepiej” podczas pikniku 
w hali MOSiR 

Jubileuszowe pary odznaczone 20 września 2014 r.

Jubileuszowe pary odznaczone 13 września 2014 r.

Słuchobus podczas Białej Niedzieli cieszył się dużym zainteresowaniem

Ogródek dydaktyczny „Pod Topolą” 
przy Miejskim Przedszkolu nr 12

lu nr 12” jest utworzenie ogródka przed-
szkolnego, który będzie atrakcyjnym miej-
scem na organizowanie zajęć dla dzieci  
w naturalnym środowisku. Jego główny-
mi celami są edukacja ekologiczna dzieci, 
zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego 
poprzez utworzenie alejki kolorów, zapa-
chów, alejki babci Topoli (zioła, warzywa, 
krzewy owocowe), skalniaka z roślinami 
górskimi, ścieżki sensorycznej, stacji me-
teo, kompostownika oraz prowadzenie zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych w ogrodzie 
i zapewnienie dzieciom praktycznych do-
świadczeń.

Miejskie Przedszkole nr 12 w Zgierzu, dzię-
ki staraniom Dyrektor Przedszkola Doroty 
Andrzejewskiej-Tworek oraz pracowni-
ków Urzędu Miasta Zgierza, otrzymało  
25 września br. dotację z dziedziny Eduka-
cja Ekologiczna pn. „Utworzenie ogródków 
dydaktycznych przy szkołach i przed-
szkolach - 2014” w konkursie organizowa-
nym przez  WFOŚiGW w Łodzi. Koszt cał-
kowity przedsięwzięcia wynosi 41.176,47 zł,  
a  kwota przyznanej dotacji to 31.500,00 zł 
co stanowi 76,5% całości kosztów.
Celem projektu „Ogródek dydaktyczny 
„Pod Topolą” przy Miejskim Przedszko-

Miejskie Przedszkole nr 12 w Zgierzu
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Co z tą myjnią, po co ten mur i dla kogo 
ta ruina?
Wielu mieszkańców Zgierza zadaje takie 
lub podobne pytania. Nie odosobnione  
w tej kwestii są i władze miasta. Prezy-
dent Iwona Wieczorek wykazuje najwyż-
szą wolę rozwiązania sytuacji, jednak co 
może zrobić, jeśli nie jest dysponentem 
żadnego z kłopotliwych miejsc Zgierza,  
a wszelkie działania na nich prowadzone  
są zgodne z obowiązującym prawem,  
a najdalej – nie kolidują z nim?

Co z tą myjnią?
Zgierzanie są wręcz oburzeni faktem, iż  
w samym centrum i to w sąsiedztwie pięk-
nego parku miejskiego wyrosła myjnia. 
Cztery stanowiska do mycia samochodów, 
od czasu ich wybudowania w 2013 roku, są 
kwestią mocno dyskusyjną.  Czy taka in-
westycja powinna powstać? Czy mogła po-
wstać w tym miejscu? Do kogo należał ten 
teren? Czy powstała zgodnie z prawem? Kto 
odpowiada za wydanie pozwoleń? Wszyst-
kie pytania kierowane są pod adresem obec-
nie urzędującej Prezydent Iwony Wieczorek. 
Być może nie uda nam się do końca rozwiać 
wszystkich wątpliwości, ale postaramy się 
wyjaśnić podstawowe zagadnienia przed-
sięwzięcia „myjni w parku”. Działka przy  
ul. Łącznej 1, gdzie mieści się myjnia,  
nigdy nie należała do miasta i nie została 
przez nie sprzedana! Obecnym właścicie-
lem tej działki jest spółka jawna ze Zgierza. 
Zgierzanie dobrze wiedzą kto jest jej właś-
cicielem. Spółka nie jest jednak pierwszym 
właścicielem działki przy parku miejskim, 
nie była też stroną pozwolenia na budowę 
myjni wydanego w październiku 2012 roku 

projekt budowy myjni. Ukończona inwe-
stycja napotkała jednak na pewien problem. 
Właściciele nie przewidzieli możliwości do-
jazdu do myjni. Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad nie widzi konieczności uzgad-
niania z nią dojazdu, ponieważ działka nie 
przylega do drogi prowadzącej w kierunku 
Gdańska. Od tej drogi zjazdu więc nie bę-
dzie.  Przejazd (tzw. „komunikacja z inwesty-
cją”) jest możliwy więc tylko od strony ulicy 
Piątkowskiej, na co zgodził się w wydanej   
w maju br. decyzji Wiceprezydent Prze-
mysław Staniszewski. Obcemu łatwo jest 
podejmować decyzje nie w swoim mie-
ście. On bowiem nie urodził się w Zgierzu  
i nigdy tu nie mieszkał. Dojazd ma jednak 
prowadzić przez działki należące do mia-
sta. W sytuacjach takich, kiedy użyczamy 
działkę na przejazd (tzw. służebność) ko-
nieczne jest pobieranie opłat, a ponieważ 
działki miejskie, przez które ma prowadzić 
dojazd do myjni są objęte projektem rewi-
talizacji, nie ma możliwości pobierania  
w tym wypadku opłat za służebność. Obec-
nie toczy się sprawa w sądzie, w którego ge-
stii będzie orzeczenie ustanowienia bądź nie 
służebności koniecznej, co niestety może 
potrwać. Prezydent Iwona Wieczorek twier-
dzi, że „widok na myjnię” mnie nie cieszy  
i z pewnością nie będę jej klientką” 

Dla kogo ta ruina?
Straszące kikuty budynku po dawnej szkole 
w centrum Zgierza są wątpliwą wizytówką 
miasta i dodatkowo stanowią poważne za-
grożenie dla pieszych. Swojego stanowiska 
do nieruchomości położonej u zbiegu ulic 

przez Starostę Zgierskiego. Dopiero w li-
stopadzie 2012 roku pozwolenie na budowę 
zostało ostatecznie przeniesione na spółkę - 
obecnego właściciela działki. Spółka zreali-
zowała projekt budowy myjni w 2013 roku. 
Kolejną kwestią sporną jest, czy myjnia 
powstała zgodnie z prawem? Urząd Miasta 
nie odmówił wydania pozytywnej decyzji  
o warunkach zabudowy, bo nie istnieją 
żadne podstawy prawne do takiej odmo-
wy. Inwestycja spełniała wszystkie przewi-
dziane prawem wymogi m.in.:
•	 Nie stoi w sprzeczności z zagospodaro-

waniem terenu (ten teren przeznaczony 
jest pod zabudowę usługową, a czym 
innym jak nie świadczeniem usług jest 
mycie pojazdu?);

•	 Nie oddziałuje znacząco na środowisko 
(nie jest to wysypisko – fakt);

•	 Teren jest terenem budowlanym;
•	 Posiada zabudowę sąsiednią;
•	 Ma zapewniony ma dostęp do mediów;
A przede wszystkim inwestycja jest zgodna 
z przepisami szczególnymi. Tak jak wyda-
na pierwotnie dla tej samej działki (podczas 
kadencji prezydenta Sokoła) pozytywna 
decyzja dotycząca warunków zabudo-
wy dla budynku usługowego. Potwierdził 
to Starosta Zgierski wydając ostateczne  
pozwolenie na budowę zatwierdzające 

Długiej i Narutowicza, nigdy nie kryła 
Prezydent Iwona Wieczorek. Od dawna 
próbowała rozwiązać sytuację podejmując 
różnorakie działania, chociaż miasto od 10 
lat nie dysponuje ani działką, ani ruiną na 
niej położoną. Fiaskiem zakończyły się roz-
mowy właściciela z konserwatorem zabyt-
ków w sprawie jej wyburzenia. Prezydent 
Iwona Wieczorek alternatywnie więc chcia-
ła chociaż osłonić ruinę reklamami Miasta 
Tkaczy – ten pomysł jednak też nie uzyskał 
zgody w Starostwie Powiatowym. Obiekt 
jest bowiem wpisany do rejestru zabytków 
(tak tak, proszę się nie dziwić) i o jego dal-
szym losie decyduje już teraz Wojewódzki 
Konserwator Zabytków. Od Jego decyzji  
i operatywności właściciela działki zależeć 
będzie, co stanie się z pozostałościami bu-
dynku, bo budynkiem już tego nazwać się 
nie da. Obecnie miejsce to służy tylko boga-
ctwu dzikiej roślinności coraz mocniej zara-
stającej wnętrze. Liczymy na obrót sprawy  
i ostateczne pozytywne dla wizerunku mia-
sta rozwiązanie…

Po co ten mur?
Szumnie zapowiadający się obiekt po daw-
nym kinie Luna, od ponad roku jest nie-
czynny. Restauracja przestała służyć miesz-
kańcom i przyjezdnym. Dodatkowo, jakby 

chcąc się odseparować od reszty miasta, 
właścicielka wybudowała tuż przy chod-
niku wysoki mur. Władze miasta wraz  
z mieszkańcami zastanawiają się w jakim 
celu powstała taka zasłona, co do któ-
rej powstania uwag nie wniósł Starosta, 
chociaż jemu zgłoszono prawdopodobnie 
zamiar budowy. Próżno pukać do drzwi 
lokalu celem wyjaśnień – kontaktu z za-
rządcą budynku nie ma nikt od dawna. 
Jak Państwo wiecie, wykazując dobrą wolę  

i nawet działania, nic się nie osiągnie czy-
niąc to jednostronnie. Zwłaszcza jeżeli dzia-
ła się w cudzej sprawie. Potrzebna jest także 
dobra wola samego zainteresowanego, dia-
log, zgoda w obranym torze działania. Po-
mimo piętrzących się trudności, nie zawsze 
jednakowym stanowisku stron, władze mia-
sta nie zaprzestaną prób i wysiłków w celu 
rozwiązania powyższych kwestii, tak jak nie 
odsuwają się od nich od samego początku. 

Myjnia w parku 

Pozostałości budynku u zbiegu ulic Długiej i Narutowicza

Zagadkowy mur przed klubem “Monaco Palace” przy ul. Długiej

Decyzja zaakceptowana w maju br. przez wiceprezydenta Staniszewskiego



Pieruńsko fajnie na osiedlu 650-lecia!
Czy mieszkańcy osiedla naprawdę woleli 
mieć codziennie spokój i ani jednego po-
południa nie przeznaczyć na udział w pik-
niku rodzinnym?
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci 
oraz ich rodziców, Prezydent Miasta Iwona 
Wieczorek kontynuowała ideę organizacji 
pikników rodzinnych w różnych rejonach 
miasta do końca września. Podczas każdego, 
trwającego 3-4 godziny pikniku dzieci mo-
gły bezpłatnie korzystać z niecodziennych 
darmowych atrakcji: dmuchanych placów 
zabaw, figloraju czy trampoliny. Ponadto, 
dla wszystkich chętnych rozdawane były 
bezpłatnie: wata cukrowa, popcorn, jabłka. 
Pikniki były świetnym sposobem na spędze-
nie w ciekawy sposób ciepłego popołudnia,  
a wszystko miało efekt dodatkowy – reali-
zowana była akcja profilaktyki przeciw na-
łogom. W dniu 26 sierpnia Prezydent Iwona 
Wieczorek zwróciła się z zapytaniem do 
Prezesa ZSM Michała Pierunia o możliwość 
organizacji kolejnych pikników rodzinnych 
na osiedlu 650-lecia. Wskazała w swoim 
piśmie kilka otwartych, dużych i wolnych 
przestrzennie lokalizacji. Z jakim zdzi-
wieniem przyjęła odpowiedź odmowną ze 
strony zarządu ZSM. Pikników we wska-

zanych przez Panią Prezydent miejscach, 
zarządzanych przez prezesa ZSM Micha-
ła Pierunia, zorganizować jak się okazuje 
- nie można było. Dlaczego? Dlatego, iż wg 
decyzji zarządu ZSM - „naruszałoby to mir 
domowy okolicznych mieszkańców”.
Cieszy nas fakt takiego dbania o spokój 
mieszańców, jaki wykazuje zarząd ZSM. 
Jesteśmy jednak ciekawi czy dzieci oraz 
ich rodziców ucieszyłby fakt, że przez  
1 popołudnie w roku byłaby możliwość spę-
dzenia czasu w sposób wypełniony liczny-
mi atrakcjami, na dodatek w pobliżu swo-
jego domu. Pomimo trudności Prezydent 
Iwona Wieczorek znalazła rozwiązanie  
i pikniki odbyły się w innych lokaliza-
cjach, które nie były we władaniu zarzą-
du ZSM m.in. przy Szkole podstawowej  
Nr 12 i Miejskim Przedszkolu Nr 6. Sukces 
tych przedsięwzięć potwierdza frekwencja  
i wielkie zadowolenie uczestników. Prze-
cież zapłata jaką jest uśmiech na buzi 
dziecka jest bezcenna - twierdzi Prezy-
dent Iwona Wieczorek. Traktowanie ini-
cjatyw skierowanych do najmłodszych i ich 
rodziców przez Zarząd ZSM uznać można 
w powyższych okolicznościach za naprawdę 
– „pieruńsko fajne”!

Frekwencja na pikniku przy SP Nr 12 na działce miejskiej Artur Miśkiewicz wraz z Prezydent Miasta 
Zgierza Iwoną Wieczorek

Miejsce Przyjazne Seniorom
„Wystarczy rozejrzeć się wokół siebie, 
przyjrzeć przechodniom na ulicy, zajrzeć 
do sklepu, by zauważyć, że wśród nas jest 
coraz więcej osób starszych. Starość, bę-
dąca dawniej przywilejem nielicznych, 
dziś staje się zjawiskiem powszechnym” 
pisze prof. Piotr Błędowski kierownik 
projektu „PolSenior”.
Dla nawiązania współpracy i pozytywnych 
relacji zgierskiego biznesu i organizacji po-
zarządowych oraz budowania sprzyjających 
warunków dla rozwoju „srebrnej gospodar-
ki” Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w partnerstwie z władzami miasta Zgierza 
ogłosił konkurs pn. „Miejsca Przyjazne Se-
niorom”. Konkurs odbywa się pod patrona-
tem Prezydent Miasta  Iwony Wieczorek. 
Jego celem jest budowanie przyjaznej prze-
strzeni publicznej dla zgierskich seniorów 
oraz promowania  firm i  instytucji na tere-
nie Zgierza, odpowiadających na potrzeby 
starszych mieszkańców, poprzez dostoso-
wanie swojej architektury, oferty handlo-
wej oraz  systemów rabatowych specjalnie 
skierowanych do tej grupy - firm,  charak-
teryzujących się szczególną  przychylnoś-

2. Miejski Ośrodek Kultury, Zgierz,  
ul. Mielczarskiego 1 

3. Dom Dziennego Pobytu w Zgierzu,  
ul. Cezaka 12

4. Fabryka Urody Anety Lewandowskiej, 
Zgierz, ul. Armii Krajowej 2

5. Klub Fitnes FIT-7 Anny Wasiak, 
Zgierz, ul. Leśmiana 1

6. FRU FITNESS, Zgierz, ul. Majakow-
skiego 43

Uroczyste wręczenie certyfikatów  odbyło 
się 28 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej 
Urzędu Miasta Zgierza, podczas obrad Rady 
Miasta Zgierza. 
W drugiej edycji wpłynęło 28 zgłoszeń.  
Certyfikaty otrzymały:
1. Związek Nauczycielstwa Polskiego, 

Zgierz, ul. Rembowskiego 23 
2. Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu, 

ul. 3 Maja 46
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących  

im. S.Staszica w Zgierzu,  
ul. 3 Maja 39/41

4. Szkoła Pływania Swim  Speed  - 
Zgierz, ul. Lechonia 5/39

5. Bio Activ Zdrowie i Uroda, Zgierz,   

cią wobec osób starszych oraz otwartością 
na współpracę z organizacjami seniorskimi  
w podejmowaniu wspólnych działań, co 
służy oswajaniu miejsc często dla seniorów 
trudnodostępnych.
Do konkursu mogą  zgłaszać się instytucje, 
firmy, organizacje pozarządowe oraz urzę-
dy z terenu Zgierza, które spełniają kryteria 
regulaminu oraz mają specjalną ofertę skie-
rowaną do seniorów. Wybrane miejsce  zare-
komendować mogą także sami mieszkańcy 
- grupa przynajmniej dziesięciu osób. 
Dotychczas odbyły się już dwie edycje kon-
kursu, który cieszy się rosnącym zaintere-
sowaniem. Z uwagi na fakt, że zgłoszenia 
pochodzą z różnych sektorów gospodarki  
i trudno byłoby stosować jednolite kryteria ,  
dla zobiektywizowania oceny, Komisja zde-
cydowała  rozróżnić zgłoszenia na bizneso-
we i pozabiznesowe.  Nie dokonano podzia-
łu wyników na kategorie, ale pochodzenie 
oferty uwzględniano przy jej ocenie.
W pierwszej edycji wpłynęło 14 zgłoszeń.  
Certyfikaty otrzymały:
1. Miejsko-Powiatowa Biblioteka  

im. B. Prusa, Zgierz, ul. Łódzka 5

ul. Gałczyńskiego 35
6. Księgarnia Słowosfera, Zgierz,  

pl. Jana Pawła II 3
7. Starówka –Cafe , Zgierz, pl. Jana 

Pawła II  19 
Uroczyste wręczenie certyfikatów laurea-
tom konkursu odbyło się 27 lutego 2014 r.  
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgie-
rza, także podczas obrad Rady Miasta Zgie-
rza.Pozostali uczestnicy konkursu otrzyma-
li list gratulacyjny za podejmowane na rzecz 
Seniorów inicjatywy.
Tegoroczna edycja  trwa do 31 październi-
ka 2014 roku. Zakończy ją uroczysta gala, 
podczas której po raz trzeci rozdane zostaną 
certyfikaty „Miejsce Przyjazne Seniorom”, 
którymi nagrodzone instytucje będą mogły 
oznakować swoją siedzibę. Akcja daje  rów-
nież możliwość  skutecznej, adresowanej 
promocji dla firmy oraz zaprezentowania 
oferty handlowej na  szerokim forum poten-
cjalnych klientów. Regulamin konkursu   
i formularz zgłoszeniowy znajdują   
się na www.miasto.zgierz.pl  oraz  
www.zu3w.edu.pl. 
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Mistrz Polski Artur Miśkiewicz z wizytą 
u Prezydent Miasta
Po raz kolejny Prezydent Miasta Zgierza 
gościła, wielokrotnie nagradzanego za 
osiągnięcia sportowe, aktualnego Mistrza 
Polski w Kolarstwie Downhill 2014 Artu-
ra Miśkiewicza.
W krótkiej relacji trudno zamieścić wszyst-
kie osiągnięcia Artura, czy też opisać hi-
storię Jego kariery sportowej. Można tylko 
zaznaczyć, iż Artur od 15 lat ściga się na 
rowerze górskim, 14 lat czekał na zdobycie 
tytułu Mistrza Polski, w 2005 roku zdobył 
Mistrzostwo Austrii, w 2013 r. Mistrzostwo 
Polski, które obronił w 2014 roku. Podobnie 
jak Puchar Polski, który zdobył dwukrotnie 
- w 2013 i 2014 roku. 
Tak ogromne zaangażowanie i jeszcze więk-
sza determinacja w dążeniu do osiągnięcia 
upragnionego celu, jest wyjątkowa w dzi-
siejszych czasach. Tym bardziej nasz rodzi-
my zawodnik zasługuje na uznanie i podziw. 
Działania Artura są dlatego mocno wspiera-
ne przez obecne władze naszego miasta.

1. Puchar Polski Wisła – 5 miejsce
2. Puchar Polski Czarna Góra – 2 miejsce 
3. Puchar Polski Międzybrodzie  

Żywieckie – 1 miejsce

4. Mistrzostwa Polski Międzybrodzie  
Żywieckie – 1 miejsce (Obrona tytułu)

5. Zdobywca Pucharu Polski – Klasyfi-
kacja generalna po edycjach (obrona 
tytułu)

1. Puchar Beskidów Ustroń Palenica –  
1 miejsce

2. Puchar Beskidów-Ustroń – 1 miejsce
3. Puchar Beskidów-Brenna – 1 miejsce
4. Zdobywca 1-go miejsca w klasyfikacji 

generalnej Pucharu Beskidów

1. Zawody Joy-Ride Downhill Fest  
Kluszkowce – 1 miejsce

2. Zawody Joy-Ride Downhill Fest  
Zakopane (night race) – 2 miejsce

Klasyfikacja generalna po 3 edycjach zawo-
dów Joy-Ride Fest 2014 – 1 miejsce

Mistrzostwa Świata Hafjell Norwegia –  
26 miejsce

Puchar Dolnego Śląska Czarna Góra –  
1 miejsce

Nagroda sportowa i list gratulacyjny od  
Prezydent Iwony Wieczorek
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Zgierzanki są najpiękniejsze
W ogólnopolskim konkursie Miss po  
50-tce województwo Łódzkie reprezento-
wać będą aż dwie Zgierzanki – Aleksan-
dra Katarzyna de Pietyrog Ilnicka oraz 
Bogumiła Plicha. Specjalnie dla naszych 
czytelników zgodziły się zdradzić swój se-
kret piękna, zapraszamy do przeczytania 
wywiadu. 

Co Panie skłoniło do wzięcia udziału w kon-
kursie?
Bogumiła Plicha (B.P.) Chęć pokazania, że 
taka osoba jak ja czyli osoba niedosłysząca, 
nosząca aparaty słuchowe też może dzia-
łać, pokazać, że może normalnie żyć i coś 
fajnego robić. Jako młoda dziewczyna bra-
łam udział w plenerach aktów, więc trochę 
odwagi mam, pomyślałam, że zaryzykuję,  
a może się uda.
Aleksandra Katarzyna de Pietyrog Ilni-
cka (A.I.) Mnie zainspirował sam projekt, 
z względu na cele jakie jemu przyświecają: 
aktywizacja kobiet, zwrócenie uwagi na 
problemy, które spotykają je po 50 roku ży-
cia. Pomyślałam sobie, że mam jeszcze tyle 
energii , że mogę spróbować
Czy uważają Panie, ze kobiety  po 50 roku 
życia są dyskryminowane?
A.I. Na pewno odsuwane od pewnych sta-
nowisk. Pracodawcy często decydują się na 
osobę młodszą ,która wg ich mniemania ma 
jeszcze dużo energii ,by efektywniej praco-
wać. Co nie jest prawdą.
B.P. Te starsze osoby mają odchowane dzie-
ci, dysponują wiedzą, a młodzi się uczą.
A.I. Najlepszym rozwiązaniem byłoby two-
rzenie łączonych stanowisk pracy osób 
młodszych i starszych, gdyż taki „mariaż” 
sprzyjałby wzajemnej wymianie doświad-
czeń międzypokoleniowych.
Jak na życie Pań wpływa udział w konkur-
sie?
A.I. Wprowadził wiele zmian w moje życie. 
Zaczęłam baczniej zwracać uwagę na swój 

wygląd i ubiór.  Powróciłam do  wypiera-
nych  przez lata  marzeń, to się zmieniło. 
Poznałam fantastyczne kobiety w podobnym 
wieku z różnych części Polski i świata. 
B.P. Moje życie bardzo się zmieniło. Mając 
55 lat, straciłam pracę. Stałam się niepo-
trzebna, mimo, że przepracowałam całe 
życie w jednej firmie. Byłam przygnębiona, 
ten konkurs mnie uskrzydlił. Uwierzyłam, że 
wszystko w moim życiu może się zmienić na 
lepsze.
Jak rodzina zareagowała na pomysł wzięcia 
udziału w konkursie?
A.I. Synowie bardzo wspierają mój udział  
w konkursie. Zachęcali do oddawania gło-
sów na mamę.
B.P. Mój syn jest zachwycony moim udzia-
łem w tym projekcie. Nasze dzieci są dumne 
ze swoich mam.
Jaka jest recepta na tak fantastyczny wygląd 
i energię?
A.I. Pasjonować się pracą, którą wykonuje-
my . Kochać, akceptować siebie i ludzi. Do-
bre geny też się przydają!
B.P. Wierzyć w siebie, że można osiągnąć 
sukces. Wierzyć, ze na swojej drodze spotka 
się ludzi, którzy będą tak samo pozytywnie 
nastawieni. Chcę pomagać ludziom słabo 
słyszącym, żeby w teatrach zainstalowano 
urządzenia, które będą ułatwiały  czytanie 
tekstu osobom słabo słyszącym. Na tym 
obecnie się skupiam, a co z tego wyniknie, 
to czas pokaże.
A.I. Będąc na tym etapie konkursu , gdy 
gdzieś w Polsce będę mówić  o sobie, po-
chwalę się również  moim miastem. Opo-
wiem jak pięknie się rozwija, ile dobrego się 
tu dzieje, że władze miasta tak wspaniale so-
bie radzą. Zgierz zaczyna istnieć na mapie 
Polski nie tylko jako  miasto, które kiedyś 
było satelitą Łodzi. Będę bardzo chętnie za-
praszać tutaj wszystkich.  
Dziękuję za rozmowę.

Ogródek dydaktyczny przy Szkole  
Podstawowej nr 10 z funduszy 
WFOŚiGW w Łodzi!

Prestiżowe wyróżnienie dla Miasta 
Tkaczy

sprzęt ogrodniczy, a także pomoce dydak-
tyczne, klucze do odznaczania roślin, kom-
pasy i zestaw preparatów mikroskopowych. 
Zakupione i posadzone zostaną także odpo-
wiednie dla tego projektu nasadzenia (roślin 
ozdobnych i warzyw).

Dotacja dla Szkoły Podstawowej nr 10 jest 
kolejnym dofinansowaniem, jakie udało się 
pozyskać w bieżącym roku z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Łodzi. Dzięki otrzyma-
nemu wsparciu finansowemu 6 zgierskich 
placówek oświatowych zorganizowało 
ciekawe programy edukacji ekologicznej 
dla uczniów, 4 szkoły zaś wyremontowały 
swoje pracownie przyrodnicze. Łączne do-
finansowanie, jakie otrzymały zgierskie 
placówki oświatowe wyniosło w tym roku 
prawie 300 tys. zł.

się znakiem graficznym „promuje łódzkie”. 
Certyfikat został  nadany przez Witolda Stęp-
nia – Marszałka Województwa Łódzkiego,  
a przekazany przez Panią Ilonę Rafalską – 
Radną Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi rozstrzygnął 
konkurs na dotację z dziedziny Edukacja 
Ekologiczna pn. „Utworzenie ogródków 
dydaktycznych przy szkołach i przedszko-
lach – 2014”. Wśród laureatów konkursu, 
obejmującego teren całego województwa 
łódzkiego, beneficjentem została Szko-
ła Podstawowa Nr 10 w Zgierzu, która 
otrzymała dotację w wysokości 23 800 zł.

Prace zgodnie z harmonogramem rozpo-
czną się 1 października 2014 roku, a zakoń-
czą 15 czerwca 2015 roku. Za otrzymane 
środki finansowe zostanie utworzony no-
woczesny ogródek dydaktyczny dla klas 
I-IV. Zakupione zostaną m.in.: tablice dy-
daktyczne, plansze informacyjne, materiały 
dydaktyczne, stacja meteorologiczna z wy-
posażeniem, zegar słoneczny itp. Ponadto 
placówka zamierza zakupić ławki, stoły, 

W niedzielę 14 września br. na dziedzińcu 
domu tkacza przy ul. ks. Sz. Rembowskie-
go 1, podczas drugiego dnia Zakończenia 
Lata został przekazany na ręce Pani Prezy-
dent Iwony Wieczorek certyfikat przyzna-
ny Parkowi Kulturowemu Miasto Tkaczy  
w Zgierzu upoważniający do posługiwania 

Uroczyste przekazanie certyfikatu “promuje łódzkie” podczas jubileuszu PKMT

Certyfikat

Prezydent Iwona Wieczorek z finalistkami konkursu Miss po 50ce: Aleksandrą de Pietyrog 
Ilnicką (po lewej) i Bożeną Plichą (po prawej)

Na początku września, zgierska firma  
ADRIAN Fabryka Rajstop z ul. Aleksan-
drowskiej, obchodziła jubileusz 30-lecia ist-
nienia. ADRIAN to lider w produkcji rajstop  
w Polsce. Słynne juz są kampanie reklamo-
we firmy pod wspólnym hasłem „Adrian 
kocha wszystkie kobiety...” - w kampa-
niach biorą udział kobiety bez względu na 

Zgierska firma Adrian istnieje już 30 lat!
wiek, rozmiar, przeszłość i stan zdrowia.  
W chwili obecnej firma zatrudnia około 120 
osób. Jest jednym z największych pracodaw-
ców w naszym mieście. 
Prezydent Miasta Iwona Wieczorek, gratu-
lowała właścicielce rodzimej firmy tak po-
ważnego jubileuszu, życząc dalszych owoc-
nych działań. 

Nowa świetlica środowiskowa
ku w godz. od 13.00 do 17. 00 zapewniając 
posiłek, opiekę, wyrównywanie szans edu-
kacyjnych dzieci. Działalność świetlic jest 
finansowana z budżetu miasta z środków 
pochodzących z opłat pobieranych za wyda-
wanie zezwoleń na sprzedaż napojów alko-
holowych.

W miesiącu październiku br. rozpocznie 
działalność kolejna świetlica opiekuńczo-
-wychowawcza przy Szkole Podstawowej 
Nr 4 w Zgierzu. Dotychczas w mieście 
Zgierzu funkcjonowały dwie świetlice, przy 
Szkole Podstawowej Nr 1 oraz przy Szkole 
Podstawowej Nr 11 w Zgierzu. 
 Świetlice działają od poniedziałku do piąt-
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Park Przemysłowy Boruta
W dniu 30 grudnia 2003 roku Rada Mia-
sta Zgierza przyjęła uchwałę Nr XV/140/03  
w sprawie utworzenia Parku Przemysło-
wego Boruta Zgierza. Założycielami Parku 
zostały: Gmina Miasto Zgierz, Politechni-
ka Łódzka, Uniwersytet Łódzki, Instytut 
Barwników i Produktów Organicznych, 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej Sp. z o.o. w Zgierzu, Mazowiecka 
Spółka Gazownictwa, Colex, Zakład Utyli-
zacji Odpadów Malex oraz firma Awangar-
da. Umowę powołania Parku Przemysłowe-
go została podpisana przez jego założycieli 
w dniu 8 lipca 2004 roku. PPBZ nie posiada 
statusu Specjalnej Strefy Ekonomicznej, od 
początku swojego istnienia zarządzany jest 
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej Sp. z o.o. Park Przemy-
słowy Boruta Zgierz zajmuje powierzchnię 
173,9605 ha, w tym powierzchnia działek: 
158,4734 ha i powierzchnia dróg: 15,4871 ha. 
Aktualnie w skład uczestników PPBZ wcho-
dzi 11 przedsiębiorstw, w tym 2 łódzkie 
uczelnie: Politechnika Łódzka i Uniwersytet 
Łódzki oraz Instytut Barwników Organicz-
nych. W grupie przedsiębiorstw znajdują się: 
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia 
Zgierz i Brenntag Polska Sp.z o.o., MPGK 
Sp. z o.o. (spółka komunalna), „Wodociągi  
i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. (spółka ko-
munalna), MALEX Zakład Utylizacji Odpa-
dów, P.W. Widexpol, Sawo Recykling Sp.j., 
AGRO LAND Nasiona Traw Gazonowych, 
Pentavena Sp.z o.o., PHU MARGAZ oraz 
PPHU ,,ANA PLUS”. 
W trosce o uatrakcyjnienie obszaru Parku 
dla nowych inwestorów oraz usprawnienie 
pracy przedsiębiorców już funkcjonujących, 
w latach 2013-2014, na obszarze PPBZ zosta-
ły poczynione przez Gminę Miasto Zgierz 
inwestycje w zakresie poprawy infrastruk-
tury. W ramach projektu dofinansowanego 
ze środków UE pt. „Uzupełnienie brakują-
cych elementów uzbrojenia technicznego 
terenu inwestycyjnego „Parku Przemysło-
wego Boruta – Zgierz” wykonano prace  
o łącznej wartości 1 537 344,50 zł. Zada-
niami wykonanymi w ramach realizacji 
projektu były: budowa kanalizacji sanitar-
nej w ulicy Konstantynowskiej od ronda 
Sybiraków do ulicy Sokołowskiej i w ulicy 
Sokołowskiej od ulicy Konstantynowskiej 
do ulicy Benzantronowej, budowa kanali-
zacji sanitarnej na fragmencie ulicy Kwaso-
wej, budowa kanalizacji deszczowej w ulicy 
Konstantynowskiej od ronda Sybiraków do 
ulicy Sokołowskiej i w ulicy Sokołowskiej 
od ulicy Konstantynowskiej do ulicy Ben-
zantronowej, przebudowa wodociągu w uli-
cy Sokołowskiej.
W ramach zadania „Budowa ulicy Soko-
łowskiej w Zgierzu” wykonano budowę 
ulicy Sokołowskiej – drogi gminnej klasy 
L, na odcinku od ulicy Konstantynowskiej 
do ul. Chemików. Poniesione nakłady in-
westycyjne wyniosły: 273 407,29 zł. Wy-
konana inwestycja pozwoliła na dojazd do 
Parku Przemysłowego BORUTA od strony  
ul. A. Struga i ul. Konstantynowskiej do uli-
cy 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. Stru-
ga. Wykonano wymianę okablowania zasi-
lającego 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 kwo-
tę 131 610,00 zł. Uruchomiono również 
oświetlenie na ul. Boruty.
Aktywnością na terenie PPBZ wykazuje 
się również spółka komunalna „Wodociągi  
i Kanalizacja – Zgierz”, która dokonała sze-
regu inwestycji polegających na budowie  
i przebudowie sieci wodociągowej oraz 
odejść bocznych kanalizacji sanitarnej 
w ulicach Kolorowej, Barwnikowej oraz  
A. Struga. W ramach uporządkowania go-
spodarki wodno-ściekowej na terenie Par-

rozbudowie firma stworzy dodatkowe 50 
- 70  miejsc pracy. W ostatnim czasie do-
kupiono kolejne 35.000 m2 terenu z myślą 
o dalszych inwestycjach.             
Inną firmą dynamicznie się rozwijającą 
jest Sawo Recykling. Od 2001 siedziba 
firmy znajduje się na terenie Parku Prze-
mysłowego „Boruta” w Zgierzu, zajmując 
3,5 ha gruntów. Podstawowym rodzajem 
działalności przedsiębiorstwa jest niszcze-
nie dokumentacji niearchiwalnej. Przedsię-
biorstwo to zatrudnia 130 osób, w tym 50% 
stanowią osoby niepełnosprawne.  W maju 
2005 r. SAWO Recykling odebrała Certyfi-
kat Systemu Jakości PN-EN ISO 9001:2009 
w zakresie niszczenia dokumentów i handlu 
makulaturą. Firma stale się rozwija i zdy-
wersyfikuje swoją działalność. W najbliż-
szym czasie przedsiębiorstwo zamierza 
dokończyć inwestycję związaną z nową 
halą magazynową o powierzchni 1400 m2,  
a także modernizację biurowca zakupionego 
po Zakładach Boruta. W związku z realiza-
cją tych inwestycji planowany jest wzrost 
zatrudnienia, także w grupie osób niepeł-

ku Przemysłowego Boruta zostały przebu-
dowane i przełączone do nowych sieci 27 
przyłącza wodociągowe i 34 przyłącza ka-
nalizacji sanitarnej. Aktualnie sukcesywnie 
trwają dalsze przełączenia i wymiany.
Na terenie Parku funkcjonuje obecnie  
ok. 150 podmiotów, prowadzonych w róż-
nych formach organizacyjno-prawnych  
i przedmiocie działalności.
Jednym z nich jest Brenntag Polska Sp. z o.o.,  
który na terenie PPBZ posiada Centrum 
Logistyczne. Placówka firmy w Zgierzu 
wyposażona została w specjalistyczne, 
zgodne z wymaganiami HACCP magazyny 
produktów przeznaczonych dla przemysłu 
spożywczego, nowoczesne zaplecze socjal-
ne, laboratorium działu badań i rozwoju, 
laboratorium mikrobiologiczne, myjnię opa-
kowań i podczyszczalnię ścieków. Od wielu 
lat firma Brenntag Polska konsekwentnie 
modernizuje i rozbudowuje obiekty i urzą-
dzenia produkcyjne oraz magazynowe, dba 
również o ochronę środowiska. Do ostat-
nich przedsięwzięć inwestycyjnych Spółki 
zaliczyć można otwarcie Centrum Rozwoju 
Aplikacji Spożywczych w Zgierzu (wrze-
sień 2014 r.) – kompleksu nowoczesnych 
laboratoriów aplikacyjnych, świadczących 
specjalistyczne usługi wartości dodanej 
dla klientów głównych sektorów przemysłu 
spożywczego: branży napojowej, cukierni-
czo-piekarniczej oraz przetwórstwa mięsa. 
Dzięki nowej inwestycji w zgierskim od-
dziale firmy Brenntag Polska powstały ko-
lejne miejsca pracy, obecnie zatrudnionych 
jest tam ponad 90 osób. 
Wiosną 2005 r. przedsiębiorstwo Brenntag 
Polska Sp. z o.o. wraz z Urzędem Miasta 
Zgierza powołało do życia „Fundusz Wspo-
magania Zdolnych Uczniów Gimnazjów  
w Zgierzu”. Celem Funduszu jest zwięk-
szenie motywacji zgierskiej młodzieży 
gimnazjalnej do osiągania coraz lepszych 
wyników w nauce i rozwijaniu uzdolnień. 
Fundusz ma służyć także wyrównywaniu 
szans w zakresie edukacji gimnazjalistów, 
których sytuacja rodzinna i materialna 
utrudnia zdobywanie i pogłębianie wiedzy 
w szkołach i pozaszkolnych formach kształ-
cenia. W dotychczasowych 18 rozdaniach 
przyznano łącznie 455 stypendiów na 
ogólną kwotę 386 tys. zł.  Ostatnia edy-
cja Funduszu rozdysponowała stypendia 
w kwocie 14.100,00 zł, otrzymało je 14 
zgierskich gimnazjalistów. W minionych 
latach Fundusz wspomagał również miasto 
Zgierz poprzez przyznanie dotacji na cele 
związane z zaproszeniem i przyjmowaniem 
grup folklorystycznych z partnerskich miast 
Węgier i Ukrainy, w trakcie Święta Miasta 
Zgierza. Ponadto, wspomagał zakup stro-
jów dla Zgierskiej Grupy Tanecznej oraz 
wykonanie domku wystawienniczego dla 
Koła Gospodyń Wiejskich Proboszczewi-
ce. Kolejnym znaczącym przedsiębiorcą 
ulokowanym na terenie PPBZ jest Firma  
PPH LEGS Sp. z o.o., działająca od 1993 
roku. Jest to jeden z największych europej-
skich dystrybutorów przędz tekstylnych  
i technicznych na bazie własnego magazynu.  
Zajmuje się produkcją, importem i dystry-
bucją przędz naturalnych i syntetycznych. 
Aktualnie w Zgierzu posiada 3 działki  
w bliskim sąsiedztwie, wszystkie w stre-
fie przemysłowej Boruta. W marcu 2010 r.  
Spółka Legs podpisała umowę na realizację  
projektu pn. „Rozwój firmy Legs Sp. z o.o.  
poprzez budowę nowoczesnego zakładu 
wraz z wdrożeniem innowacyjnej techno-
logii barwienia przędz”. W wyniku tej in-
westycji wybudowała farbiarnię w Zgierzu  
i wyposażyła ją w niezbędne maszyny  
i urządzenia. W Zgierzu barwi się przędze: 
bawełniane, wiskozowe, poliestrowe, polia-
midowe i bambusowe. Powierzchnia farbiar-
ni to ok. 3.500 m2. Na działce zakupionej  
w 2013 roku LEGS Sp. z o.o. planuje wybu-
dować obiekt o powierzchni ok. 10 000 m2, 
gdzie zlokalizuje produkcję przędz ela-
stycznych i rozbuduje zaplecze istniejącej 
już farbiarni. Aktualne zatrudnienie na 
dzisiaj w Zgierzu to 70 pracowników, po 

nosprawnych. Ponadto, dalszym zamia-
rem przedsiębiorstwa na terenie PPBZ jest 
rozwój działalności w obszarze utylizacji 
odpadów budowlanych oraz sortowni odpa-
dów przemysłowych dla potrzeb produkcji 
paliw alternatywnych. Firma Sawo Recy-
kling jest przedsiębiorstwem z całkowicie 
polskim kapitałem, spełniającym wszelkie 
standardy jakościowe oraz wszelkie normy 
bezpieczeństwa. Posiada nowoczesną flotę 
transportową oraz stale rozbudowywaną in-
frastrukturę. Teren firmy oraz wszystkie ne-
wralgiczne pomieszczenia nadzorowane są 
przez nowoczesny system telewizji przemy-
słowej i cyfrowe rejestratory obrazu zgodny 
z normą PN –EN50131-1:2009.
 
Teren po byłych Zakładach Boruta ciągle 
się rozwija. Firmy chętnie tam inwestują, 
widząc w nim ogromny potencjał dla swo-
jego dalszego rozwoju i łączą z nim swoją 
przyszłość, co jest korzystne dla miasta  
i jego mieszkańców. O innych firmach dzia-
łających na terenie Parku Przemysłowego 
Boruta będziemy pisać w kolejnych cyklach.

Wjazdy na teren PPBZ w okolicach ronda Sybiraków
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„ A CZEMU WIDZISZ ŹDŹBŁO  
W OKU BRATA SWEGO,  
A BELKI W OKU SWOIM  

NIE DOSTRZEGASZ?”

Mam nieodparte wrażenie, iż „marsz kultu-
ry” zorganizowany przez „ludzi reprezen-
tujących środowisko artystyczne oraz ich 
„sympatyków i przyjaciół” nosi znamiona 
nieczystej walki politycznej związanej ze 
zbliżającymi się wyborami samorządo-
wymi. Odczucie to nie jest bezpodstawne, 
biorąc pod uwagę obecność wśród protestu-
jących wielu kandydatów na radnych, czy 
urząd prezydenta.
Jestem zaskoczona, ponieważ moje dzia-
łania na rzecz kultury w naszym mieście 
większość mieszkańców dostrzega, oczywi-
ście za wyjątkiem osób protestujących. Nie 
sposób nie dostrzec: koncertujących u nas 
gwiazd opery, kameralnych spotkań mu-
zycznych, czy dużych koncertów np. zespo-
łu Śląsk. 
W odniesieniu do poszczególnych żą-
dań, ujętych w piśmie złożonym w sekre-
tariacie Urzędu Miasta Zgierza w dniu  
23 września 2014 roku, uprzejmie informu-
ję, że:
Żądanie: zaprzestanie działań mających na 
celu zwolnienie dyrektora MOK (Miejskie-
go Ośrodka Kultury) w Zgierzu.
Odpowiedź: Audyt prowadzony w MOK 
nie jest nastawiony na zwolnienie Dyrektora 
MOK w Zgierzu, Pana Witolda Świątcza-
ka, lecz na ocenę realizacji i finansowania 
zadań z zakresu kultury przez MOK. Środ-
ki na działalność MOK są przekazywane  
z budżetu miasta. W roku 2014 była to kwota  
931 980,00 (stan na dzień 30 czerwca 2014 r.). 
Audyty prowadzone są planowo i pozapla-
nowo w UMZ i jego jednostkach organiza-
cyjnych. Dla przykładu audytowi podlegał 
również MZPR (Miejski Zespół Przychodni 
Rejonowych).
Żądanie: usunięcia ze stanowiska wice-
dyrektora MOK Pani Małgorzaty Kuliń-
skiej-Kocoń, która za pomocą fałszywych 
oskarżeń próbowała pozbawić Witolda 
Świątczaka dobrego imienia.
Odpowiedź: Pani Małgorzata Kulińska-
-Kocoń została powołana na stanowisko Za-
stępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kul-
tury w Zgierzu, na czas określony. Posiada 
wszelkie predyspozycje oraz spełnia wyma-
gania, jakie stawiane są przed dyrektorem 
MOK. To, że nie była wcześniej związana ze 
zgierskim środowiskiem kultury, jest moim 
zdaniem zdecydowanie zaletą, a nie wadą. 
Czy zgierskie środowisko kultury powinno 
być hermetyczne? Gdzie, pytam zatem, ot-
wartość środowiska kultury? Wielce krzyw-
dzące jest podważanie kompetencji wyżej 
wymienionej oraz niedostrzeganie, iż jest 
ona cenioną artystką scen teatralnych (nie 
amatorskich, podkreślam). Właśnie taka 
osoba wniesie nową jakość do zgierskiego 
ośrodka kultury. Efekty jej pracy możemy 
już zauważyć podczas cyklu koncertów 

AVE MARIA.
Nie mnie oceniać, czy Małgorzata Kulińska 
dopuściła się składania „fałszywych oskar-
żeń” względem Pana Witolda Świątczaka. 
Podobnie jak nie ja będę stwierdzać, czy 
wyżej wymieniony dopuścił się zachowań 
niegodnych dyrektorowi MOK. W celu 
wyjaśnienia tych kwestii zostało złożone 
oficjalne zawiadomienie do Państwowej  
Inspekcji Pracy. Tej sprawy nie można opie-
rać wyłącznie na sympatii, czy antypatii.
Żądanie: zaprzestanie systematycznego 
ograniczania finansów na MOK.
Odpowiedź: Należy podkreślić, iż zatwier-
dzenie wysokości budżetu MOK nie leży  
w gestii Prezydenta Miasta. Budżet uchwa-
lany jest przez Radę Miasta Zgierza, czyli 
radnych wybieranych przez mieszkańców. 
Proszę ocenić czy środki pochodzące z bu-
dżetu miasta Zgierza, a przeznaczone na 
funkcjonowanie MOK (Miejskiego Ośrodka 
Kultury) w Zgierzu są niskie. Budżet MOK 
wynosił w okresie 2010 – 2014 r. odpowie- 
dnio:

1. 2010 r. – 1 057 500,00 zł;
2. 2011 r. – 991 642,00 zł; 
3. 2012 r. – 1 008 255,35 zł; 
4. 2013 r. – 985 250,00 zł; 
5. 2014 r. – 931 980,00 zł.

MOK zatrudnia obecnie 12 osób. Pomimo 
takiego stanu zatrudnienia, w okresie od 
stycznia do sierpnia 2014 roku, podpisano 
121 umów o dzieło i umów zleceń na łączną 
kwotę 112 590 zł.
Główne wydarzenia organizowane przez 
MOK, w których mam nadzieje często 
Państwo uczestniczyliście to np.: „Ogień  
w Głowie”, „Słodkobłękity”, „Stachura Po-
zostałym”.
Oczywiście doceniam działania Miejskie-
go Ośrodka Kultury, nie mogę go jednak 
traktować inaczej niż wszystkich pozosta-
łych jednostek. Dlatego też dla porównania 
przedstawiam, że MOSiR (Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji) w Zgierzu, w którym 
zatrudnionych jest 50 osób, dysponuje bu-
dżetem około trzy razy większym od MOK  
(ok. 3 mln zł). MOSiR jednakże utrzymu-
je i obsługuje m.in.: halę widowiskowo-
-sportową, halę zapaśniczo-łuczniczą, tory 
łucznicze, stadion piłkarski, korty tenisowe, 
2 boiska Orlik, salę gimnastyczną, kawiar-
nię, lodowisko, Malinkę, park linowy, basen 
przy ul. Leśmiana.
Żądanie: Racjonalizacji wydatków na kul-
turę. Miasta nie stać na organizację imprez 
plenerowych, a bardziej zasadnym byłoby 
dofinansowanie działających w Zgierzu ze-
społów.
Odpowiedź: Nasuwa się pytanie czy wydat-
kowanie ok. 70 000 rocznie na Zespół Pieśni 
i Tańca BORUTA nie jest dofinansowaniem 
działającego w Zgierzu zespołu? Ponadto, 
przypominam, iż inicjatywy podejmowane  
przez „naszych rodzimych artystów” funk-
cjonujących przy MOK są finansowane  
z budżetu miasta. Organizowane przez 
Wydział Promocji i Kultury imprezy ple-

nerowe ze względu na ich zróżnicowany 
charakter, bogatą ofertę programową oraz 
towarzyszące im atrakcje, cieszą się ogrom-
nym zainteresowaniem mieszkańców Zgie-
rza, co potwierdza frekwencja. Biorąc pod 
uwagę kryterium frekwencji, twierdzę, że 
istnieje przepaść pomiędzy imprezami or-
ganizowanymi przez MOK (dla kilku czy 
kilkunastu osób, wyjątkowo zaś dla kilku-
dziesięciu), a imprezami organizowanymi 
przez Wydział Promocji i Kultury UMZ  
(w których uczestniczy kilkaset lub kil-
ka tysięcy osób). Dla porównania w tym  
Wydziale zatrudnionych jest 5 osób, a bu-
dżet tego Wydziału w 2013 r. wynosił  
293 222,46 zł. Można łatwo porównać licz-
bę odbiorców, kwoty i wydarzenia realizo-
wane przez UMZ i MOK. Bardzo proszę  
o udzielenie szczerej odpowiedzi na pyta-
nie: ile razy w ciągu ostatnich czterech 
lat byłam/em w MOK? Ile razy uczestni-
czyłam/em w wydarzeniach organizowa-
nych przez Wydział Promocji i Kultury 
UMZ (np. spotkania wielkanocne, wigilia 
miejska, jarmarki, okazjonalne koncerty, 
święto miasta, zakończenie lata, zgierskie 
majówki, i tak dalej). Odpowiadając na to 
pytanie, każdy będzie miał możliwość włas-
nej subiektywnej oceny działalności MOK  
i Wydziału Promocji i Kultury. Jednocześnie 
będzie w stanie stwierdzić, która z tych jed-
nostek efektywniej wydaje nasze pieniądze. 
Moim skromnym zdaniem trudno podważać 
liczby i statystyki. Krytykowanie formy or-
ganizacji wydarzeń przez UMZ jest bezpod-
stawne i krzywdzące dla odbiorców. Wart 
podkreślenia jest fakt, że osoby „maszerujące  
w proteście” uczestniczą w nich często jako 
wykonawcy, pobierając za występ stosow-
ne honorarium. Wielu sympatyków kultury 
biorących udział w „pochodzie” jest stałymi 
odbiorcami imprez miejskich. Zatem „Jak 
powiesz bratu swemu: Pozwól że wyjmę 
źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku 
twoim?” Jak więc postulat o zaprzestaniu 
organizacji imprez plenerowych ma się do 
zapotrzebowania oraz zainteresowania nimi 
w mieście?
Żądanie: Zaprzestanie wykorzystywania 
wizerunku Zespołu Pieśni i Tańca BORU-
TA do działań propagandowych. 
Odpowiedź: Niezrozumiałym jest dla mnie 
oskarżenie o wykorzystywanie wizerun-
ku ZPiT BORUTA do działań propagan-
dowych. Nigdy nie było moim zamiarem, 
ani moich współpracowników wywołanie 
takiego wrażenia. Zawsze byłam dumna  
z dziedzictwa i dorobku kulturowego na-
szego miasta, w którego skład z pewnością 
wchodzi działalność ZPiT BORUTA. Czy 
problemem są występy zespołu podczas 
miejskich wydarzeń, a może wyjazdy za-
graniczne na których zespół reprezentował 
miasto? Ponadto, przy każdej okazji podkre-
ślam wartość jaką stanowi ZPiT BORUTA 
oraz nasze zgierskie zespoły oraz artyści. 
Nieuczciwe z Państwa strony jest również 
oskarżenie mnie o działania propagando-
we. Od początku swojej kadencji staram się 
uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach 
organizowanych w mieście.
Żądanie: zaprzestanie działań, których ce-
lem jest ingerowanie w linię programową 
realizowaną przez MOK.

Odpowiedź: Jeżeli inicjatywę zorganizo-
wania bezpłatnego kina (m.in. poranki nie-
dzielne dla dzieci) w sali teatralnej MOK 
nazywa się ingerowaniem w linię progra-
mową realizowaną przez MOK, to nie sądzę 
żeby taka ingerencja była źle odebrana przez 
mieszkańców. Jeżeli ok. 200 osób składa 
petycję w sprawie zorganizowania zabawy 
tanecznej, to nie widzę powodu, dla którego 
nie można by było takiej oferty im zapro-
ponować. W końcu „Celem MOK jest pro-
wadzenie wielokierunkowej działalności 
rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kul-
turalne mieszkańców.” Proszę więc, abyście 
Państwo uszanowali potrzeby mieszkańców, 
których gusta i preferencje w zakresie kul-
tury są zróżnicowane. Zwracam się także  
z prośbą o zaprzestanie deprecjonowania po-
zycji uczestników innych aktywności niż te, 
które oferuje MOK. Instytucja kultury jaką 
jest MOK, powinna być miejscem różnorod-
nym i otwartym na pomysły i potrzeby róż-
nych grup mieszkańców, a nie zamkniętym 
i wartościującym zapotrzebowanie. 
Żądanie: Rozpoczęcie starań o pozyska-
nie środków na rozbudowę i modernizację 
MOK.
Odpowiedź: Już w roku ubiegłym, przy-
stępując do ŁOM (Łódzki Obszar Metro-
politalny), antycypowałam Wasz postulat. 
Projekt, który złożyłam do ŁOM „Szlakiem 
architektury włókienniczej” przewiduje 
między innymi utworzenie Centrum Kultu-
ry. Należy podkreślić, iż finansowanie jest 
już możliwe w ramach nowej perspektywy 
2014-2020. Miasto Zgierz może przystą-
pić do tworzenia dokumentacji związanej  
z tym projektem w oparciu o środki ŁOM 
(zewnętrzne). Projekt, w który wpisuje się 
Centrum Kultury opiewa na kwotę 36 milio- 
nów zł. Natomiast łączna wartość wszyst-
kich projektów wynegocjowanych dla Zgie-
rza to 86 milionów zł. Ponadto, w efekcie 
przekazania fragmentu budynku przy ul. 
Sokołowskiej, przylegającego do Szkoły 
Muzycznej, na rzecz tejże instytucji oraz 
podpisania umowy w Zgierzu powstanie 
profesjonalna Sala Koncertowa sfinansowa-
na przez Ministerstwo Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego. Przypominam też (choć 
zapewne nie muszę, bo przypuszczam, 
iż zdecydowana większość mieszkańców 
Zgierza tam była), iż MOK na chwilę obec-
ną dysponuje salą widowiskową na 60 osób.
Dążę do tego, aby mieszkańcy Zgierza mie-
li dostęp do kultury na poziomie, którego 
oczekują. Wiele również zależy od samego 
Miejskiego Ośrodka Kultury. Żywię na-
dzieję, iż dostatecznie jasno wyjaśniłam 
zainteresowanym, że moje działania nie 
są wymierzone w szeroko pojętą kulturę  
w naszym mieście. Podczas mojej kadencji 
ilość wydarzeń kulturalnych zwiększyła się 
diametralnie. Mimo to, postawiona zosta-
łam przed faktem protestu przed siedzibą 
UMZ. Wydarzenie to było dla mnie bardzo 
zaskakujące, ponieważ wcześniej nie były 
widoczne jakiekolwiek oznaki niezadowole-
nia.  „Obłudniku wyjmij najpierw belkę  
z oka swego, a wtedy przejrzysz aby wy-
jąć źdźbło z oka brata swego”.

 Prezydent Miasta Zgierza
(-)Iwona Wieczorek

Pomieszczenia w Miejskim Ośrodku Kultury wykorzystywane przez teatry amatorskie
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Pod tym pojęciem rozumie się pewną for-
mę interwencji, dzięki której radny może 
wskazać na określone sprawy czy problemy 
wymagające rozstrzygnięcia i wyjaśnienia. 
Interpelacje może wnosić radny do Rady 
Miasta Zgierza lub Prezydenta Miasta. In-
terpelacje składa się na piśmie Przewodni-
czącemu Rady w okresie między sesjami 
lub przewodniczącemu obrad w czasie sesji. 
Odpowiedź udzielana jest na piśmie w cią-
gu 14 dni od daty złożenia interpelacji. In-
terpelacja jest instrumentem kontroli Rady 
Miasta nad działalnością Prezydenta.  Inter-
pelacje i odpowiedzi na nie publikowane są 
w Biuletynie Informacji Publicznej. W bie-
żącej kadencji Rady Miasta Zgierza złożono  
745 interpelacji i zapytań. 

W imieniu mieszkańców naszego miasta 
zwracam się z prośbą do Pani Prezydent  
o zamontowanie wiaty przystankowej przy 
ulicy Parzęczewskiej 38 przy Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym. Prośbę swoją 
uzasadniam tym, ze jest to przystanek gdzie 
duża cześć pasażerów przyjeżdża do pobli-
skich poradni przy szpitalu, rodziny do pa-
cjentów lezących w szpitalu, przez cały rok 
szkolny dzieci niepełnosprawne do Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w którym znajdu-
ją się 3 szkoły szkoła podstawowa, gimna-
zjum i szkoła zawodowa a także personel 
pracujący w szpitalu gdzie w oczekiwaniu 
na autobus przy opadach deszczu nie mają 
możliwości schronienia się. Mając na uwa-
dze fakt, ze zostały zamontowane na osied-
lu 650-lecia wiaty przystankowe w innych 
miejscach a ten tak ważny przystanek został 
pominięty bardzo proszę o ponowne prze-
analizowanie ustawienia tam zadaszenia, 
obecnie znajduje się tam jedynie ławeczka. 

W odpowiedzi na pani interpelację z dnia 
21 sierpnia 2014 r. wyjaśniam, iż w kwestii 
posadowienia wiaty na ul. Parzęczewskiej 
przy szpitalu zostały podjęte kroki zmierza-
jące do wykonania przedmiotowego przed-
sięwzięcia. Miejskie Usługi Komunikacje  
w Zgierzu uzyskały wymagane pozwolenia 
a lokalizacja inwestycji została wyznaczo-
na. W realizacji tych planów napotkano jed-
nak na następujące przeszkody:

1. w części chodnika jest wydzielona 
ścieżka rowerowa, posadowienie wiaty 
w obecnym miejscu usytuowania ła-
weczki stwarza realne zagrożenie ko-
lizji rowerzysty z osoba przebywająca 
pod wiatą;

2. wiata nie może zostać posadowiona  
w dogodnej odległości ok. 2 m od ścież-
ki rowerowej, ponieważ powstaje koli-
zja z istniejącymi instalacjami (teleko-
munikacyjnymi i telewizyjnymi);

3. ostateczne miejsce posadowienia wiaty 
wyznaczone zostało w odległości 8 me-
trów od krawędzi jezdni; po naniesieniu 
geodezyjnym, okazało się, że za wy-
znaczonym terenem przebiega niezewi-
dencjonowana linia wraz ze studzienka 
gazu; przebieg tej linii nie jest do końca 
znany i chcąc przeprowadzić wykopy 
istnieje prawdopodobieństwo narusze-
nia instalacji.

Jedyna możliwa lokalizacja wskazana przez 
projektanta powoduje posadowienie obiektu 
w odległym miejscu od słupka przystanko-

Docierają do nas sygnały od mieszkańców 
różnych dzielnic miasta, iż w ogóle nie wie-
dzą kto jest ich reprezentantem w Radzie 
Miasta Zgierza. Wybory odbyły się 4 lata 
temu, warto przypomnieć kto reprezentował 
nas i decydował o mieście przez ten czas.
Do radnych należy przede wszystkim usta-
nawianie tzw. prawa miejscowego – podej-
mowanie uchwał w ważnych sprawach dla 
miasta. Są to m.in.:
- ustalenie budżetu (na co i jakie środki zo-
staną w danym roku przeznaczone), w trak-
cie trwania roku – wprowadzanie zmian do 
budżetu (przesuwanie środków),
- ustalenie stawek np. opłat za wywóz śmie-
ci, podatków od nieruchomości, opłaty tar-
gowej, cen biletów komunikacji czy ustala-
nie zniżek od opłat. 
Każdy z radnych może też zgłaszać indywi-
dualnie tzw. interpelacje i zapytania – do-
tyczące spraw szczegółowych np. przebu-
dowy drogi, uprzątnięcia jakiegoś miejsca, 
interwencji w sprawach zgłoszonych przez 
mieszkańca. Bo każdy mieszkaniec może 
zgłosić się do radnego podczas jego dyżu-
ru w Urzędzie Miasta Zgierza. Poszczególni 
Radni są obowiązani pełnić dyżury według 
ustalonego harmonogramu – w każdy wto-
rek w godzinach 16.00-17.00 w pokoju 109 
na I piętrze Urzędu Miasta Zgierza.

INTERPELACJE?

Interpelacje

Czy znasz swojego 
radnego?

wego. Dostosowanie tego terenu oraz ilość 
prac ziemnych koniecznych do wykonania 
znacznie przewyższa koszt zakupu samej 
wiaty. Na dzień dzisiejszy poczyniono wiele 
inwestycji w infrastrukturę przystankowa 
na terenie Miasta Zgierza. W przygotowa-
niu jest jeszcze zakup 5 nowych wiat przy-
stankowych oraz liczne remonty istnieją-
cych obiektów. Informuje, iż w pierwszej 
kolejności inwestycje będą przeprowadza-
ne w lokalizacjach, w których nie ma żad-
nych elementów wyposażenia przystanków 
(wiaty, ławeczki). Z racji wysokich kosztów 
dostosowania terenu pod wiate oraz niebez-
pieczeństwa naruszenia instalacji gazowej 
przedsięwzięcie zostanie przeprowadzone  
w późniejszym terminie.

Zwracam się z prośba o informację czy przy 
ul. Staffa i Tuwima jest w planach do ozna-
kowania ścieżka rowerowa. Interpelacja 
moja podyktowana jest faktem, ze ścieżka 
rowerowa oznakowana jest jedynie przy  
ul. Parzęczewskiej, osiedle okrążone jest 
kostką brukową w 2 kolorach (kolor czer-
wony przeznaczony jest dla rowerzystów), 
poruszający się rowerzyści ulica Staffa  
i Tuwima napotykają się na uwagi prze-
chodniów. Obecnie jazda na rowerze stała 
się modna w całym kraju, wszystkie miasta 
i wsie budują ścieżki rowerowe a w naszym 
mieście pół osiedla ma ścieżkę rowerową, 
a pół nie ma. Proszę także o informację ile 
ścieżek rowerowych w naszym, mieście po-
wstało za Pani Prezydentury. 
 
W nawiązaniu do interpelacji Pani radnej 
z dnia 21.08.2014r. w sprawie oznakowania 
ścieżki rowerowej i chodnika dla pieszych na 
ul. Tuwima i Staffa, informuję Panią Radną, 
ze w celu oznakowania stałego ulic Tuwima 
i Staffa (w tym ścieżki rowerowej) została 
zawarta umowa na opracowanie stałej or-
ganizacji ruchu z terminem opracowania 
do 30.09.2014 r. Po uzyskaniu niezbędnych 
opinii i akceptacji przez organy właściwe do 
jej zatwierdzenia przystąpimy do wprowa-
dzenia tej organizacji ruchu. Informuję rów-
nież, że nawiązano współpracę  z firmą Eu-
roVelo, która ma w planach wykonanie tras 
rowerowych w mieście Zgierzu, a wchodzą-
cych w skład rozwoju ścieżek rowerowych 
łączących poszczególne gminy w ramach 
projektu rozwoju tras rowerowych w Polsce. 
Wstępnie ustalony został przebieg planowa-
nych ścieżek rowerowych w mieście, który 
jest analizowany przez wyżej wymieniona 
firmę.

W Zgierzu wybieranych jest 23 radnych. 
Radni nie pełnią swej funkcji charytatyw-
nie. Otrzymują za to diety. Diety są nie-
opodatkowane do wysokości 2280 zł/mc 
i liczone od wysokości tzw. kwoty bazowej 
– obecnie jest to 1766,46 zł/mc. Ponadto 
za pełnienie specjalnych funkcji w Radzie, 
czyli udział w pracach komisji – przysługuje 
radnemu zwiększona dieta. Przewodniczący 
Rady otrzymuje 1987,26 zł/ mc, 3 Wice- 
przewodniczących Rady – otrzymuje po 
1887,90 zł/mc.
Jeśli radny przewodniczy jednej z 8 działa-
jących stale komisji (tych funkcji nie może 
pełnić nikt z ww. prezydium Rady) otrzy-
muje także 1887,90 zł/mc. Miesięcznie – 
taka dieta przysługuje Krzysztofowi Węży-
kowi (KWW Jerzego Sokoła); Tomaszowi 
Kupisowi (PO); Jerzemu Sokołowi (KWW 
Jerzego Sokoła); Markowi Hilińskiemu 
(PO); Agacie Grzelak - Makowczyńskiej 
(PiS); Beacie Świątczak (PO); Zbigniewowi 
Zapartowi (SLD); Michałowi Pilarskiemu 
(PiS). 
Pozostali radni, w zależności od tego w ilu 
komisjach są członkami otrzymują – po 
1589,81 zł/mc. Każdy z radnych w obecnej 
Radzie Miasta zasiada albo w prezydium 
Rady albo jest przewodniczącym komisji 
stałej albo członkiem 3 komisji stałych.

SUKCES!

MIEJSKI ZESPÓŁ PRZYCHODNI REJONOWYCH
W  ZGIERZU,  UL. ŁĘCZYCKA 24 A

ZAPISY - tel. 42 716 41 61  wew. 3 

poradni chirurgii 
onkologicznej

 
Prezydent Miasta Zgierza

Iwona Wieczorek 
oraz Dyrektor MZPR 

w Zgierzu
zapraszają do  
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9 X godz. 9.30 Biblioteka Filia Nr 1,  
ul. Lechonia 2

Wesołe spotkanie z literaturą dziecię-
cą – zajęcia literacko-edukacyjne dla 
najmłodszych 

9 X godz.10.00 Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji, ul. Wschodnia 2 /Stadion

Zawody lekkoatletyczne szkół podstawo-
wych 

10 X godz. 17.30 Centrum Kultury Dziecka,  
ul. Ks. Szczepana Rembowskiego 17

Artystyczna Kuźnia „Kraki i inne cu-
daki, czyli efekty specjalne”, warsztaty 
decoupage dla początkujących, zapisy 
od 26.09 pod nr tel. 509 719 665; koszt 
udziału: 25 zł/os.

12 X godz. 10.00 Miejski Ośrodek Kultury, 
ul. Mielczarskiego 1

Poranek filmowy dla dzieci. Kino @MOK

12 X godz. 15.00 Miejski Ośrodek Kultury, 
ul. Mielczarskiego 1

Piknik rodzinny Kartoflada  

12 X godz. 16.00 Centrum Kultury Dziecka,  
ul. Ks. Szczepana Rembowskiego 17 
BAJKOBRANIE, spektakl dla dzieci pt. 
„Nadchodzi Pippi” w wyk.Teatru TAK, 
wstęp wolny

12 X godz.17.00 Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, ul. Wschodnia 2 /Stadion

Mecz piłki nożnej Juniorów - MKP „Bo-
ruta”  - Start Łódź

12 X godz.16.30 Kolegium Nauczycielskie 
w Zgierzu, ul. 3-go Maja 46

Koncert Niespodzianka z okazji Dnia 
Seniora

13 X godz. 12.00 Miejski Ośrodek Kultury, 
ul. Mielczarskiego 1

Kino dla koneserów. Kino @MOK

13 X godz. 16.30 Centrum Kultury Dziecka, 
ul. Ks. Szczepana Rembowskiego 17

Ceramiczne Koło - pracownia ceramiki 
dla dorosłych, zapisy na I cykl bezpłat-
nych warsztatów od 29.09 pod nr tel. 
509 719 665

14 X godz. 14.00 Muzeum Miasta Zgierza,  
ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 21

Wykład Mileny Przybysz z Instytutu 
Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi 
„Polityka wyznaniowa wobec Kościo-
łów protestanckich w Polsce Ludowej 
– wybrane zagadnienia”

15 X godz. 17.00 Muzeum Miasta Zgierza,  
ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 21

XXXIV Zgierskie Spotkania Muzeal-
ne, wykład Piotra Pakuły - „Zgierz w 
przededniu I Wojny Światowej”

16 X godz. Biblioteka Filia Nr 1,  
ul. Lechonia 2

Wesołe spotkanie z literaturą dziecię-
cą – zajęcia literacko-edukacyjne dla 
najmłodszych 

17 X godz. 17.30  Centrum Kultury 
Dziecka,  
ul. Ks. Szczepana Rembowskiego 17 

Artystyczna Kuźnia „Dekupażystka  
w sklepie spożywczym - cz.2”, warszta- 
ty decoupage dla zaawansowanych, 
zapisy od 03.10 pod nr tel. 509 719 665; 
koszt udziału: 25 zł/os.

18 X  godz. 10.00 – 18.00 Miejski  
Ośrodek Sportu i Rekreacji,  
ul. Wschodnia 2/Hala 

Okręgowa Liga Karate

18 X godz. 9.00 – 16.00 Pływalnia  
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,  
ul. Leśmiana 1

Amatorskie Mistrzostwa Województwa 
Łódzkiego w pływaniu Family Cup – 
pływalnia 

18 X godz. Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji, ul. Wschodnia 2/Stadion

godz. 13.00 mecz piłki nożnej MKP 
„Boruta”- Bzura Ozorków - Juniorzy 
młodsi  
godz. 16.00 mecz piłki nożnej UMKS - 
Pelikan Łowicz – II liga kobiet

18 X godz. 10.00-14.00 Centrum Kultury 
Dziecka,  
ul. Ks. Szczepana Rembowskiego 17

 Kreatywna Kuźnia Familijnie, „Ma-
szyny budowlane i pojazdy terenowe” - 
kreatywne warsztaty z klockami LEGO, 
zapisy od 27.09, pod nr tel. 509 719 665; 
koszt udziału 25 zł/os.

19 X godz. 10.00 Miejski Ośrodek Kultu-
ry, ul. Mielczarskiego 1

Poranek filmowy dla dzieci. Kino @MOK 

19 X Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
ul. Wschodnia 2/Stadion

godz.11.00  mecz piłki nożnej MKP „Bo-
ruta”  - Włókniarz Zelów– IV liga

godz.14.00  mecz piłki nożnej MKP 
„Boruta”II  - Kobra Leżnica Wlk.– kl.A 

22 X Centrum Kultury Dziecka,  
ul. Ks. Szczepana Rembowskiego 17

 „Jesienny Turniej Bajkowych Strof” 
- konkurs plastyczny, recytatorski i ma-
łych form teatralnych dla przedszkola-
ków; zgłoszenia do 3.10; informacje pod 
nr tel. 509 719 665

23 X godz. 17.00 Biblioteka Główna,  
ul. Łódzka 5

„Spotkania z poezją” odbędzie się  
wieczór autorski pani Renaty Lisik  
zatytułowany „Nigdy(...) nie zapomnę”

23 X godz. 20.00 – 22.00 Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji,  
ul. Wschodnia 2/Hala

Występ Kabaretu Moralnego Niepokoju

24 X godz. 17.30 Centrum Kultury Dziecka,  
ul. Ks. Szczepana Rembowskiego 17

Artystyczna Kuźnia „Z kufra prababci - 
dekupażowe postarzanie przedmiotów”, 
warsztaty decoupage dla początkujących, 
zapisy od 10.10 pod nr tel. 509 719 665; 
koszt udziału: 25 zł/os. 

26.X godz. 11.00 Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji,  
ul. Wschodnia 2/Stadion

Mecz piłki nożnej MKP „Boruta”- Kroś-
niewianka – Junior Mł. 

26 X godz. 15.00 – 20.00 Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji  
ul. Wschodnia 2/Hala

Inauguracja sezonu halowej piłki nożnej 
2014/2015 - Turniej o puchar Dyrektora 
MOSiR 

26 X godz. 10.00 Miejski Ośrodek Kultury, 
ul. Mielczarskiego 1

Poranek filmowy dla dzieci. Kino @MOK

26 X godz. 16.00 Centrum Kultury Dziecka, 
ul. Ks. Szczepana Rembowskiego 17 

BAJKOBRANIE, spektakl dla dzieci pt. 
„O szewczyku co Smoka Wawelskiego 
pokonał”” w wyk.Teatru Falkoshow

27 X godz. 12.00 Miejski Ośrodek Kultury, 
ul. Mielczarskiego 1

Kino dla koneserów. Kino @MOK

27  X godz. 16.30 Centrum Kultury Dziecka, 
ul. Ks. Szczepana Rembowskiego 17

Ceramiczne Koło - pracownia ceramiki 
dla dorosłych, zapisy na I cykl bezpłat-
nych warsztatów od 29.09 pod nr tel. 509 
719 665

30-31 X  godz. 10.00 Biblioteka, Filia Nr 4, 
ul. Fijałkowskiego 2

„Dziady, zaduszki czyli … Nasze polskie 
Halloween” - zajęcia literacko-edukacyj-
ne dla dzieci 

30 X godz. 8.00 – 19.00 Galeria Miejskiego 
Ośrodka Kultury, 
ul. Mielczarskiego 1

Otwarcie wystawy prac Gabryeli Na-
wrot, Mirosława Łuczaka, Anny Szyłło, 
Alii Üstek, Witolda Warzywody, Tadeu-
sza Wodzińskiego z okazji jubileuszu 40 
- lecia Zgierskiej Galerii Sztuki

31 X godz. 17.00 Centrum Kultury Dziecka, 
ul. Ks. Szczepana Rembowskiego 17  
Strrrraszny Bal Halloween, impreza 
dla dzieci od 0 do 12 lat; wstęp wolny, w 
przebraniach
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