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Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza
za okres od 28 marca 2006 r. do 24 kwietnia 2006 r.


31 marca 2006 r. (piątek)
Spotkanie z mieszkańcami ul. Dubois zainteresowanymi budową garaży przy granicy osiedla od strony rzeki Bzury.

1-2-3 kwietnia 2006 r. (sobota-niedziela-poniedziałek)
Podobnie jak w całej Polsce również w Zgierzu bardzo uroczyście obchodzono pierwszą rocznicę śmierci Sługi Bożego, Papieża Jana Pawła II. Sprawowałem nad nimi patronat wspólnie z dziekanem zgierskim, księdzem kanonikiem Henrykiem Górą. W sobotę po południu, w hali MOSiR przy ul. Wschodniej odbył się koncert dedykowany Naszemu Wielkiemu Rodakowi. Składał się on z dwóch części. W pierwszej wyreżyserowanej i prowadzonej przez Jadwigę Paduch wystąpiły zgierskie zespoły dziecięce i młodzieżowe. Część drugą zatytułowaną „Którędy do Ciebie” wyreżyserował Marian Glinkowski. Wystąpili w niej: Chór Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Franciszkanów w Łagiewnikach, Teatr „Orfa”, artyści Teatru Wielkiego w Łodzi: Jagoda-Zając z akompaniamentem Jana Blejzyka, Jolanta Bibel i Krzysztof Bednarek, Antonina Krzysztoń z zespołem, Witold Świątczak z muzykami, gwiazda „Piwnicy pod Baranami” Anna Szałapak, i Góralska Kapela Janusza Pilnego z Leśnicy koło Zakopanego.
Autorami scenografii i opracowania plastycznego byli: Gabryela Nawrot i Łukasz Nawrot. Koncertowi towarzyszyły dwie wystawy: książek i prasy związanej z Janem Pawłem II (ze zbiorów Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu) oraz prac artystów Galerii Młyn, a także kiermasz książek religijnych przygotowany przez zgierskie Koła Radia Maryja.
W niedzielę, w kościele Matki Bożej Dobrej Rady w czasie uroczystej Mszy św. o godz. 11 wspólnie modliliśmy się o rychłą beatyfikację i kanonizację Ojca Świętego. W jej trakcie nastąpiło również poświęcenie sztandaru Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, który następnego dnia miał otrzymać zaszczytne imię Jana Pawła II. Po zakończeniu Mszy św. Z kościoła wyruszył „biały marsz”. Kilka tysięcy zgierzan przeszło w modlitewnym skupieniu ulicą Długą, ks. Skargi i Parzęczewską do kościoła Najświętszej Maryi Panny Różańcowej,   gdzie pod pomnikiem Ojca Świętego, po odmówieniu Koronki do Miłosierdzia Bożego i odśpiewaniu „Barki” ta część uroczystości zakończyła się.
Wieczorem spotkaliśmy się wszyscy jeszcze raz przy kościele św. Jana Chrzciciela na Rudunkach, aby po odprawionej Mszy św. wspólnie modlić się przy tamtejszym pomniku Papieża w godzinę jego śmierci.
Poniedziałkowa, także bardzo ważna i podniosła uroczystość nadania imienia Jana Pawła II Zgierskiemu Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych, w której również uczestniczyłem, zakończyła zgierskie obchody pierwszej rocznicy śmierci Papieża – Polaka.

3 kwietnia 2006 r. (poniedziałek)
W związku z piątkowym spotkaniem z mieszkańcami ul. Dubois udałem się na wizję lokalną terenu wskazywanej inwestycji, gdzie ponownie doszło do rozmowy z zainteresowanymi inwestorami.

5 kwietnia 2006 r. (środa)
Z końcem marca 2006 r. upłynął termin 3. miesięcznej umowy o pracę zawartej z Panią Anną Kruczek, nowym Dyrektorem Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu. W związku   z pozytywną oceną wykonywania przez Panią Kruczek obowiązków dyrektora oraz zaangażowa-niem w pracę, postanowiłem zawrzeć z nią nową umowę o pracę na czas nieokreślony. Po podpisaniu umowy udałem się osobiście do placówki, aby Pani Dyrektor wręczyć umowę       i złożyć z tej okazji gratulacje.
Wieczorem w czytelni Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu, w ramach zainaugurowania kolejnej edycji cyklu „Znani zgierzanie” odbyło się spotkanie z Panem Ryszardem Rajskim, artystą – plastykiem i autorem wspomnieniowej książki „Z historią na ramieniu – ze Zgierza i Łodzi do US Army”. Ryszard Rajski jest z pochodzenia zgierzaninem i choć aktualnie zamieszkuje w Łodzi, gdzie pracował zawodowo, nadal czuje się związany z naszym miastem. Jest przy tym jedynym uczniem wybitnego łódzkiego artysty – malarza, Konstantego Mackiewicza. To postać, która swoim życiorysem mogłaby obdzielić bohaterów kilku literackich i filmowych opowieści. Panu Rajskiemu złożyłem gratulacje z okazji długich lat życia i osiągnięć artystyczno-literackich.

6 kwietnia 2006 r. (czwartek)
Spotkanie z Panią Jadwigą Włodarczyk, reprezentującą organizatorów Konkursu Miss Polonia. Przedmiotem rozmów było ustalenie zasad promocji Zgierza i zgierzanek w finale Konkursu Miss Polonia Ziemi Łódzkiej w piątek 21 kwietnia 2006 r. Do finału tegorocznej edycji najpiękniejszych Polek Ziemi Łódzkiej zostały zakwalifikowane aż trzy mieszkanki Zgierza.
Tego dnia wspólnie z członkami Zgierskiego Oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów świętowałem „Dzień Inwalidy”. Spotkanie odbyło się w siedzibie Oddziału przy ul. Długiej i przebiegało pod hasłem: „Współdziałamy z osobami niepełnosprawnymi w realizacji ich potrzeb i celów”. Wspólnie dyskutowaliśmy o problemach osób z niepełnosprawnością oraz o życiu codziennym ludzi starszych. Marzeniem tego środowiska jest, aby Park Miejski nad Stawem odzyskał dawną świetność, pytano mnie również o to, dlaczego w Parku nie ma ławek. W trakcie spotkania kilku członkom Koła wręczono również pamiątkowe dyplomy za długoletnią przynależność do Związku.

7 kwietnia 2006 r. (piątek)
Robocze spotkanie z Panem Zbigniewem Pytką, dotychczasowym Prezesem Spółki „Wodociągi  i Kanalizacja – Zgierz” Spółka z o.o., z udziałem Radcy prawnego Urzędu Miasta Zgierza, Szefa Kancelarii Urzędu Miasta Zgierza oraz mojego asystenta.
W przeddzień Międzynarodowego Dnia Opozycji przeciw Genetycznie Modyfikowanym Organizmom, młodzież z Gimnazjum Nr 3 im. Adama Mickiewicza wspólnie z trzema Wydziałami Urzędu Miasta Zgierza przygotowały Konferencję „Stop dla Genetycznie Modyfikowanych Organizmów (GMO) w Polsce”. Objąłem nad nią patronat wspólnie z Posłem do Parlamentu Europejskiego, Januszem Wojciechowskim. Gośćmi Konferencji byli przedstawiciele biura posła, władz i służb Miasta i Powiatu Zgierskiego, lokalne media oraz delegacje zgierskich szkół. Po Konferencji przed Urzędem Miasta odbył się happening z moim udziałem.
Robocze spotkanie z Zastępcą Dowódcy Jednostki Wojskowej w Zgierzu, mjr Wojciechem Tyszko oraz Starostą Zgierskim, Grzegorzem Leśniewiczem poświęcone uzgodnieniu programu zgierskich obchodów Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja, które w tym roku zostaną połączone z uroczystą przysięgą wojskową na Placu Jana Pawła II.
W Urzędzie Miasta Zgierza wziąłem udział w uroczystości ogłoszenia wyników „Konkursu Wiedzy o Zgierzu i regionie zgierskim – edycja 2005/2006” organizowanego wspólnie przez Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta Zgierza, Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Zgierzu, Referat Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Gminy Zgierz, Towarzystwo Przyjaciół Zgierza, Muzeum Miasta Zgierza oraz Oddział Zgierski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W Konkursie wystartowało 13 drużyn      z gimnazjów z terenu Zgierza i Gminy Zgierz oraz 6 zespołów ze zgierskich szkół ponadgimnazjalnych. Wspólnie z przedstawicielami Starostwa oraz Urzędu Gminy wręczyłem laureatom nagrody książkowe i dyplomy. Dyplomy oraz upominki otrzymali także wszyscy pozostali uczestnicy Konkursu oraz ich opiekunowie szkolni.

10 kwietnia 2006 r. (poniedziałek)
Tego dnia swoje setne urodziny obchodziła zgierzanka, Pani Stefania Kleszczyńska. Udałem się do domu jubilatki, gdzie złożyłem jej życzenia zdrowia, kolejnych długich lat życia i wszelkiej pomyślności.
Na zaproszenie Przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, Pana Waldemara Krenca, wziąłem udział w spotkaniu wielkanocnym w siedzibie Zarządu Regionu    w Łodzi przy ul. Kamińskiego.
Po południu wziąłem udział w spotkaniu z mieszkańcami Osiedli Przybyłów i Podleśna związanym z zamiarem kontynuowania budowy ul. Czerwieńskiego.
Od Wojewody Łódzkiego odebrałem podpisaną umowę dotyczącą rewitalizacji strefy śródmiejskiej Miasta Zgierza.

12 kwietnia 2006 r. (środa)
Na zaproszenie władz Stowarzyszenia Abstynentów Klub „STOP” udałem się na robocze spotkanie z przedstawicielami Klubu w jego siedzibie.

13 kwietnia 2006 r. (czwartek)
Robocze spotkanie z przedstawicielami Fundacji „Arka” związane z omówieniem działalności prowadzonej przez tę Fundację na terenie miasta Zgierza.
Na zaproszenie władz Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych wziąłem udział w tradycyjnym spotkaniu wielkanocnym z członkami Związku w jego siedzibie.

20 kwietnia 2006 r. (czwartek)
Spotkanie w Urzędzie Miasta Zgierza i rozmowa z Panem Ryszardem Rajskim będąca kontynuacją spotkania autorskiego w czytelni zgierskiej Biblioteki w środę 5 kwietnia.
Uczestniczyłem w uroczystości otwarcia Szkolnego Centrum Informacji Multimedialnej w Gimnazjum Nr 3 w Zgierzu. Zakup wyposażenia do Centrum został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
Wizyta w Parku Miejskim nad Stawem związana z oceną stanu rewitalizacji Parku oraz przygo-towaniami do III Międzynarodowego Pleneru Rzeźby Monumentalnej – Zgierz 2006 organizowanego w Parku w dniach 26.04- 6.05.2006 r., jak też włączonego w program Pleneru Jarmarku Zgierskiego (30.04-1.05).
Po raz pierwszy od wielu lat do Zgierza zawitała duża impreza kolarska. Tym razem organizatorzy XXI Wyścigu Szlakiem Bursztynowym zdecydowali, że w naszym mieście odbędzie się prolog. Zgierskie kryterium uliczne liczyło 40 km, a jego trasa biegła ulicami Osiedla 650-lecia. Z grona ponad stu kolarzy z najlepszych polskich grup zawodowych, najlepszym okazał się Piotr Zaradny, zawodnik drużyny Knauff-Team. Zdobył on Puchar Prezydenta Miasta Zgierza oraz żółtą koszulkę lidera, które wręczyłem mu osobiście.

21 kwietnia 2006 r. (piątek)
Wieczorem, w sala ekspozycyjnych Muzeum Miasta Zgierza odbył się wernisaż wystawy „Italia w perspektywie” - najnowszego projektu autorskiego Grupy Artystycznej „Déjà-vu”. Zaprezentowano na nim najnowsze prace artystów związanych z grupą: Mariusza Świątczaka, Krzysztofa Deronia, Tomasza Żaczka, Neli Simonowej, Joanny Krakowiak, Algirdasa Venckusa  i Janusza Skonecznego. Wystawa obejmuje prace z dziedziny malarstwa, grafiki, fotografii          i poezji. Autorzy poznając kulturę i historię Włoch i przygotowując tę wystawę oddali także hołd Ojcu Świętemu, Janowi Pawłowi II. W trakcie wernisażu odbył się recital Joanny Krakowiak oraz występ grupy artystycznej „ART. 51”, wręczano również wyróżnienia „Anioły Kultury” przyznane przez Grupę, a gośćmi byli m.in.: Małgorzata Potocka, Dyrektor Łódzkiego Oddziału Telewizji Polskiej oraz Halina Machulska, żona Jana Machulskiego i matka Juliusza, znakomitych aktorów i reżyserów rodem z naszego regionu. Wystawa będzie czynna do końca sierpnia, sprawuję nad nią patronat wspólnie z Marszałkiem Województwa Łódzkiego i Starostą Zgierskim.
	Objazd terenów dzielnicy „Chełmy” przeprowadzony wspólnie z Panem Ignacym Bednarkiem, radnym Miasta Zgierza.

