
Chat z Prezydentem Miasta Zgierza - 20 kwietnia 2016 r.

Czas Użytkownik Treść

16:07 Przemysław Staniszewski Witam serdecznie. Przepraszam za mały problem techniczny ale już zaczynamy.

16:07 Sławomir Głuchowski Szanowny Panie Prezydencie, w tym roku zostałem ojcem. W związku z tym rwraz z 

żoną zaczęliśmy się zastanawiać nad żłobkiem, gdyż z powodów rosobistych nie 

mamy możliwości zostawienia syna z dziadkami. W Zgierzu rjak Pan wie jest jeden 

żłobek. Po telefonie do dyrekcji usłyszałem że rrodzice zapisują swoje dzieci do 

żłobka od razu po urodzeniu, aby jak rnajszybciej znaleźć się na liście. Zrobiłem 

dokładnie tak samo, refektem czego jest 140 pozycji dla Wojtka. Po wstępnej 

rozmowie rotrzymałem informację że mam małe szanse aby w przyszłym roku (wiek 

rpowyżej 1 roku) moje dziecko miało zagwarantowane miejsce w placówce. rW 

związku z zaistniałą sytuacją mam  trzy pytania.:rr1. Czy planują Państwo otworzenie 

kolejnego żłobka w Zgierzu (po rwprowadzeniu programu 500+ można spodziewać 

się zwiększonej ilości rurodzeń dzieci).r2. Czy jeśli nowe żłobki nie są w planach to czy 

dofinansowania do rprywatnych żłobków lub klubów malucha są możliwe? r3. Czy w 

zgierskim żłobku istnieją jakieś procedury które wykluczają rzdobyw

16:07 Sławomir Głuchowski 3. Czy w zgierskim żłobku istnieją jakieś procedury które wykluczają rzdobywanie 

miejsc "po znajomości"?

16:13 Ewa Nowak Dzień dobry witam Pana Prezydenta i wszystkich uczestników czatu :)

16:14 Przemysław Staniszewski Dziękuje za pytanie. Co do możlwości uruchomienia żłobka taka sytuacja będzie 

mogła zaistnieć jak rozpoczniemy proces rewitalizacji i będziemy wykorzystać jeden z 

obiektów. Na chwilę obecną po upływie połowy roku budżetowego będziemy 

rozważać możliwość dofinansowania dla dzieci w prywatnych żlobkach. Nie ma 

możliwości dostania miejsca po znajomości. Wszystkie dzieci przyjmowane są według 

spełnienia warunków a następnie kolejności na liście oczekujących.

16:07 Michał Błaszczyk Witam, Moje pytanie to - Czy Pan jako prezydent Zgierza posiada wiedzę czy… i kiedy 

powstanie trasa s 14 jako  obwodnica Zgierza? Ruch w  centrum miasta jest 

tragiczny…a właściciele nieruchomości pod s14 czekają na jakieś informacje bo mają 

związane ręce….

16:15 Jakub Krzemiński witam Pana Prezydenta i wszystkich uczestników :) wydaje mi się że czytałem o 

planach, aby w liniach autobusowych kursujących na granicy miast obowiązywał 

jeden bilet zamiast obecnych dwóch, czy rzeczywiście jest to prawdopodobne i czy 

wiadomo w jakim czasie?

16:16 Przemysław Staniszewski Według mojej wiedzy trwa proces wykupu gruntów. Samo postępowanie 

przetargowe wedle informacji przekazywanej przez GDDKiA jest w toku. 

Przewidywane okres zakończenia realizacji do roku 2020.

16:16 Renata Karolewska witam serdecznie wszystkich uczestników

16:17 Adrian Mikołajczyk Witam! W imieniu młodzieży mam pytanie czy powstanie pumptrack ? A może nowy 

skatepark :)

16:18 Renata Karolewska Panie Jakubie, do końca kwietnia powinien być gotowy projekt porozumienia, a 

wspólny bilet dla linii autobusowych nr 6 i 51 wejdzie w życie najprawdopodobniej 

we wrześniu.

16:18 Jakub Krzemiński dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam :)

16:20 Przemysław Staniszewski Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji street work out`u . w ramach prac 

rewitalizacyjnych w drugiej części parku przewidywana jest również budowa 

skateparku .



16:18 Ewa Nowak PaniePrezydencie,czy nie można tak jak w Łodzi wprowadzić darmowych przejazdów 

dla młodszych seniorów,poniżej 70 lat z "Kartą Seniora"?, (pytanie  FB z Pana stronki)

16:23 Przemysław Staniszewski Przekazałem prośbę o oszacowanie wartość powyższego przedsięwzięcia. Ma to 

kluczowe znaczenie z punktu widzenia obciążeń budżetu miasta Zgierza.

16:18 Jakub Krzemiński nr 2. :) czy jest możliwe zwiększenie liczby tramwajów nr 16 kursujących w dni 

wolne, chociaż to zapewne zależy raczej od łódzkiego MPK. nr 3 :) czy rozważają 

Państwo zwiększenie liczby autobusów linii nr 1 kursujących w dni wolne i robocze?

16:25 Przemysław Staniszewski Jesteśmy w toku procesu konsultacji w zakresie komunikacji. Zapraszam między 

innymi w najbliższy piątek do Urzędu Miasta Zgierza na godz. 16:30 na konsultacje w 

tej sprawie.

16:19 Kacper Bieniarz Panie Prezydencie chciałbym się zapytać kiedy wreszcie zostanie przeprowadzony 

remont ulicy Śniechowskiego. Pytam ponieważ kolejny rok wspomniana ulica jest 

pomijana przy planowaniu budżetu, a składane wnioski o dofinasowanie inwestycji 

są odrzucane z powodu błędów formalnych. Starostwo Powiatowe zaplanowało na 

ten rok remont ulicy Konstantynowskiej, a swojego czasu były plany do współpracy 

przy remoncie obu tych ulic. Ulica ta stanowi główny objazd dla samochodów 

ciężarowych jadących w kierunku Łodzi, ponadto ulica jest nie skanalizowana co 

strasznie uprzykrza życie jej mieszkańców. Dlatego pytam kiedy Miasto Zgierz 

przeprowadzi remont ulicy Śniechowskiego.

16:25 Piotr Kulasa Witam, chcialbym poruszyc sprawe Orlika, a mianowicie wynajmowania boiska, przy 

ul. Bolesława Leśmiana 1. Z boiska korzystalem od momentu jego powstania, czyli 

kilka lat, poczatkowo, wynajmowanie boiska nie bylo problemem, zapisy szly 

sprawnie i boisko mozna bylo w kazdej chwili wynajac bez wiekszego problemu. 

Natomiast od pewnego czasu jak i w chwili obecnej wypracowal sie sytetm 

zajmowania boiska, ktory praktycznie uniemozliwia wynajacie boiska przez osoby 'z 

ulicy' poniewaz, boisko zostalo w pewien sposob zawlaszczone przez osoby tam 

pracujace. Otoz, problem polega na tym, iz zapisy sa od rana w piatek, niestety 

jednak, wynajmowanie boiska 'na stale' czyli co tydzien przez niektorych, czy 

wynajmowanie boiska przez kluby pilkarskie w Zgierzu, ktore posiadaja swoja baze 

szkoleniowa, boiska i hale sportowe na swoim terenie, uniemozliwia wynajacie 

innym boiska. W piatek, w dniu ktorym sa zapisy na caly przyszly tydzien, o godzinie 

12, mozna pojsc zamowic orlik, tylko po to, zeby sie dowiedziec, ze 'nie ma juz

16:28 Renata Karolewska Panie Piotrze, temat boiska jest tu sygnalizowany po raz pierwszy. Prezydent 

obiecuje wyjaśnić temat rezerwacji z dyrekcją MOSiR.

16:29 Przemysław Staniszewski Udało się w tym roku zakończyć proces regulacji stanu prawnego nieruchomości na 

której mieści się ulica Śniechowskiego. Dzięki temu możemy przystępować po 

przygotowywania się do realizacji inwestycji. Pozwolenie na budowę kanalizacji jest 

odświeżane a my szykujemy się do składania wniosku na pozyskanie środków na 

remont.



16:30 Paulina Paczocha Dzień Dobry Panie PrezydencierJako mieszkanka ul. Dygasińskiego w Zgierzu 

chciałabym spytać czy przewidywane jest założenie progów spowalniających na 

naszej ulicy. Przez długi czas ubiegaliśmy się o utwardzenie naszej ulicy. Kiedy w 

końcu udało się, przy wkładzie mieszkańców, droga ta wyłożona tzw. trylinką stała 

się naszym utrapieniem. Natężenie ruchu bardzo się zwiększyło ponieważ wielu 

kierowców próbuje ominąć część ulicy Piątkowskiej. Trafiają się nawet TIR - y. 

Samochody poruszają się przekraczając znacznie dozwolone prędkości. Wszystko to 

powoduje że nasze domy "podskakują

16:34 Przemysław Staniszewski Szanowna Pani zweryfikuję możliwość posadowienia progów spowalniających na 

ww. Ulicy. Jednakże montaż takich progów stanowi te swego rodzaju uciążliwość 

zarówno dla właścicieli nieruchomości położonych przy takich progach jak i swego 

rodzaju utrudnienie dla służb miejskich dokonujących oczyszczania ulic ze śniegu w 

okresie zimowym. Dodatkowo nawierzchnia tego rodzaju nie jest najlepszego 

rodzaju nośnikiem do montażu tego typu urządzeń.

16:30 Rafał Wlazły Dzień dobry, mam pytanie odnośnie konkursu na przebudowę i rozbudowę chodnika 

i DDR na łuku ulic Staffa i Parzęczewskiej. 

http://www.umz.zgierz.pl/bip/?bip_umz_did=9774 Mianowicie, jaki jest sens 

budowania w tamtym miejscu chodnika, skoro logika podpowiada, że raczej nikt 

tamtędy spacerować nie będzie. Nie lepiej wyremontować chodnik, na równoległej 

do Parzęczewskiej drodze osiedlowej oraz zrobić cywilizowane zejście do tej ulicy w 

tym miejscu + zjazd z drogi rowerowej w tą ulice (ślad wydeptanej ścieżki)? 

https://www.google.pl/maps/@51.8679112,19.3812434,3a,75y,103.48h,75.78t/dat

a=!3m6!1e1!3m4!1st5_dkkwNpycsYi1fzYFt2g!2e0!7i13312!8i6656

16:37 Przemysław Staniszewski Kwestia wykonania chodnika i ścieżki rowerowej jest jak najbardziej zasadna, 

ponieważ jej celem jest uporządkowanie istniejącego dzisiaj stanu rzeczy. Pozostałe 

chodniki będące w gestii miasta podlegać również będą procesowi modernizacji.

16:39 Kacper Bieniarz Panie Prezydencie, kolejny raz mydlenie oczu i brak konkretów w sprawie ulicy 

Śniechowskiego, mieszkańcy mają tego dość, a w wnioski UMZ już nikt nie wierzy 

Mieszkańcy mają dość!

16:39 Paulina Paczocha Faktycznie nawierzchnia tego typu jest specyficzna z tego też powodu spore 

prędkości i duży ruch sprawiają, że domy przy ulicy drgają. Nie mamy obecnie nawet 

ograniczeń prędkości czy tonażu.

16:41 Przemysław Staniszewski Szanowny Panie to nie jest mydlenie oczy tylko fakty. Jeśli wcześniej nie nastąpiło 

uregulowanie stanu prawnego ulicy to dla Pana wiedzy miasto nie może na ten cel 

wydać ani złotówki. Ulica musi być wyremontowana i z pewnością zostanie.

16:42 Renata Karolewska Pani Paulino, problem drogi będzie poddany dalszej analizie i nie jest wykluczone, że 

zostaną tam postawione znaki drogowe, które ograniczą prędkość lub tonaż

16:42 Paulina Paczocha Z góry dziękuję za zajęcie się sprawą

16:47 Piotr Stępień Panie prezydencie , w jaki sposób będzie wyglądało kino letnie na malince? W ciągu 

dnia , wieczorem , gdzie? :)

16:48 Patryk Michalak Witam, czy są jakieś plany by zrobić coś dla rowerowej społeczności Downhillu?



16:51 Renata Karolewska Z kinem letnim startujemy na przełomie czerwca i lipca. Lokalizacja kina - tak jak w 

roku poprzednim. Filmy wyświetlane będą co dwa tygodnie, w soboty. Godziny nie 

są jeszcze ustalone i prawdopodobnie nie będą to stałe godziny, bo sens może 

towarzyszyć innym wydarzeniom i wówczas będziemy godziny dopasowywać do 

wydarzeń. Możemy obiecać natomiast bardzo dobry sprzęt i dobry repertuar :)

16:51 Przemysław Staniszewski Obecnie trwają prace nad koncepcją zagospodarowania Maliniki, na której mogłyby 

powstać (już dzisiaj nawet istniejące) tory dla downhillu.

16:48 Kacper Bieniarz Panie Prezydencie przypomnę Panu, że to Pańscy urzędnicy składali wnioski o 

dofinansowanie remontu ul Śniechowskiego, i nie wiedzieli że ulica nie ma 

uregulowanego stanu prawnego ? O czym to świadczy?

16:51 Ewa Nowak Czy na skrzyżowaniu Łódzka / 1 Maja można zamontować kamery? Nie dość , że nie 

mamy przejścia z osiedla Stary Kurak na drugą stronę, to jeszcze trudno na światłach  

tamtych przejść. Wielu kierowców przejeżdża nawet wtedy kiedy mają czerwone 

światło , albo tak zatrzymują sie , że stoją na pasach, utrudniając przejście pieszym .

16:56 Przemysław Staniszewski Rzeczywiście było tak, że składane były wnioski jednak dopiero przy ostatnim została 

na to zwrócona uwaga urzędu wojewódzkiego. Niezależnie od wszystkiego dzieki 

moim działaniom tego prblemu już nie ma i możemy zmierzać do realizacji tej drogi. 

Pozdrawiam serdecznie

16:49 Rafał Wlazły Chciałbym się jeszcze spytać, czy coś już wiadomo na temat remontu Długiej na 

odcinku Cezaka  - Mielczarskiego? Czy jest już rozpisany konkurs, jakieś projekty tej 

ulicy?

16:58 Przemysław Staniszewski Konkursu rozpisanego być nie może. Wszystko odbywać się w trybie przetargu 

publicznego i przedmiotowy odcinek będzie w tym roku realizowany dzięki 

pozyskanym przeze mnie środkom unijnym.

16:58 Renata Karolewska Pani Ewo, władze Zgierza dostrzegli problem, o którym pani pisze już jakiś czas temu. 

Miasto zwróciło się do GDDKiA z odpowiednim pismem, a w odpowiedzi można było 

przeczyć, że GDDKiA nie dostrzega potrzeby jakiejkolwiek inwestycji. Dlatego gorąco 

zachęcamy mieszkańców o wsparcie i wystąpienie z pismem do GDDKiA. Może coś 

drgnie dzięki temu.

16:56 Patryk Michalak Młodzież ,która nie ma możlliwości wyjazdu w góry ,a chce się rozwijać w tym 

kierunku na pewno była by zadowolona gdyby powstało tego typu miejsce do 

trenowania.

17:02 Przemysław Staniszewski Tak już wspominałem wcześniej jesteśmy w trakcie realizacji street work out`u . To 

już z pewnością będzie miejsce do spędzania wolnego i doskonalenia swoich 

umiejętności.

17:02 Ewa Nowak Uzyskałam odpowiedzi na moje pytania , dziękuję Panu Panie Prezydencie oraz 

wszystkim uczestnikom czatu,  pozdrawiam do widzenia.

17:07 Przemysław Staniszewski Czas naszego czatu dobiega końca. Dziękuję wszystkim za udział i zapraszam na 

kolejne spotkanie. Pozdrawiam


