
Chat z Prezydentem Miasta Zgierza - 18 maja 2016 r.

Czas Użytkownik Treść

16:00 Przemysław Staniszewski Witam serdecznie wszystkich Państwa na dzisiejszym czacie :-)

16:00 Andrzej Kubiak Dzień dobry

16:01 Adrian Kominiak Witam :)

16:01 Marcin Dominiak Dzień dobry :)

16:01 Andrzej Kubiak

Panie Prezydencie czy tą drogą mógłbym prosić o pomoc w zrealizowaniu remontu 

chodnika na ul. Osiedlowej na odcinku pomiędzy ul. Lipową i ul. Chopina. Na tym 

krótkim odcinku (niespełna 80 m) znajdują się zdewastowane i powykrzywiane 

chodniki. Piesi muszą iść ulicą, co zagraża ich bezpieczeństwu. Tym odcinkiem ul. 

Osiedlowej bardzo dużo osób przechodzi do osiedlowego sklepiku i na przystanek 

tramwajowy. Bardzo duża dużą grupa z nich to dzieci i osoby starsze, które muszą 

dosłownie uciekać przed samochodami.rProśby o remont tego chodnika 

zgłaszaliśmy już wielokrotnie. Próbowaliśmy również zawalczyć o środki z Budżetu 

Obywatelskiego, niestety bezskutecznie.

16:03 Renata

Witam Panie Jakubie, taki jest zamiar, ale zanim nastąpi Zakończenei Lata, 

zapraszamy na pierwszy weekend czerwca do Parku Miejskiego na Dni Zgierza

16:02 Jakub Krzemiński dzień dobry :) rok temu bardzo mi się podobało na "Zakończeniu lata

16:07 Przemysław Staniszewski

Witam serdecznie. od zeszłego roku rozpoczęliśmy remonty dróg gruntowych i 

chodników. W tym roku na pewno zostanie zrealizowana ulica Malinowa w zakresie 

utwardzenia. Poza tym będą również remontowane chodniki na terenie miasta. 

Jeśli udałoby się wygenerować oszczedności zostanie zrobiony również chodnik na 

ulicy Osiedlowej. Na pewno będą miał go w pamięci, zresztą taką informację 

powziąłem również na Radzie osiedla. Pozdrawiam

16:10 Andrzej Kubiak Super - będziemy bardzo wdzięczni za załatwienie tej sprawy :)

16:12 Andrzej Kubiak

Przy okazji jeszcze zapytam w takim razie o realizację obietnicy zrealizowania w tym 

roku nowej nawierzchni na rękawie ul. Chemskiej

16:14 Przemysław Staniszewski

Jesteśmy wstępnie przygotowani do prowadzenia tam prac. Obecnie prowadzimy 

jeszcze uzgodnienia z WODKAN w sprawie ewentualnych niezbędnych prac.

16:16 Andrzej Kubiak

Byłoby świetnie jeśli po tych już chyba kilkudziesięciu latach starań mieszkańców o 

tą drogę w końcu Panu udałoby się zakończyć z sukcesem tę sprawę ;)

16:17 Adrian Kominiak

Panie Prezydencie moim pytanie jest takie czy Zgierscy Strzelcy zdobędą jakieś 

wsparcie od miasta, ponieważ już od roku działamy w Zgierzu dosyć prężnie :) .

16:18 Przemysław Staniszewski Czy chodzi o związek strzelecki "Strzelec" ? Proszę o doprecyzowanie pytanie.

16:23 Adrian Kominiak

Tak chodzi o Związek strzelcki "Strzelec" dokładniej o jakieś zapomogi może nie jest 

nas zbyt dużo lecz staramy się o ludzi i kto do nas przyjdzie ma problemy z 

mundurem czy jego elementami i wygląda to no niezbyt elegancko na 

uroczystościach. Teraz uzgodniliśmy że będziemy pomagać nowo otwartej szkole 

mundurowej szkole w Zgierzu i też chodzi o to aby mieć pieniądze na szkolenie ludzi 

czy też na naukę strzelania dla rekrutów :) .

16:28 Przemysław Staniszewski

Jeśli chodzi o pomoc, możemy o tym rozmawiać przy czym w tych kwestiach musi 

występować osoba reprezentująca związek. Przy czym formy wsparcia są określone 

i nie zawsze jest taka możliwość. Proszę o skierowanie podaniato siędo niego 

ustosunkujemy.

16:25 Jacek Olejniczak

Witam . Prosze o informacje co z rozbudową szkoły podstawowej nr 10. Bylem dwa 

razy na spotkaniach gdzie obiecywano ze rozpocznie sie na wiosnę. Nie widzę w 

internecie zadnego przetargu na ta inwestycje.y



16:35 Przemysław Staniszewski

Szanowny Panie jeśli jest Pan rodzicem dziecka które uczęszcza do SP 10 to Pan 

Dyrektor zapewne informował jak wygląda sytuacja. Natomiast pragnę 

poinformować że stosowne postępowanie wieloetoapowe jest w toku od jesieni 

zeszłego. Trwa tzw. dialog techniczny z Wykonawcami, między innymi i dzisiaj miało 

miejsce takie spotkanie. Ostateczne sfinalizowanie postępowania i podpisanie 

umowy z Wykonawcom zależne jest sygnału Urzędu Marszałkowskiego o 

możliwości aplikowania o środki (ostatni term in wyznaczony jest na 31 maja br i od 

tego momentu będziemy mogli wystąpić o przysługujące nam środki, nie 

wykluczone że z przyczyn od nas niezależnych termin ten zostanie ponownie 

przesunięty).

16:35 Andrzej Kubiak

Chciałbym jeszcze poruszyć sprawę problemu wyrzucania śmieci do lasu przy ul. 

Iglastej. Niestety szansa złapania kogoś na gorącym uczynku przez Strażników 

Miejskich jest znikoma. Ostatnio rozmawialiśmy z przedstawicielem Straży Miejskiej 

na ten temat i pojawiła się propozycja instalowania przenośnej kamery w 

wybranych miejscach – tam gdzie zdarzają się przypadki wyrzucania śmieci. 

Niestety Straż Miejska nie dysponuje tego typu sprzętem, którego koszt wynosi ok. 

2 tys. zł. Czy istniałaby możliwość zakupienie tego typu sprzętu dla Straży Miejskiej? 

Sądzę, że po ujawnieniu kilku przypadków i ukaraniu sprawców ten proceder 

uległby znacznemu ograniczeniu.

16:41 Przemysław Staniszewski

Szanowny Panie z pewnością niezależnie od podejmowania inicjatyw przez Straż 

Miejską i ewentualnego dokupowania urządzeń które by w tym wszystkim 

pomagały, jednakże cenna jest informacja od Państwa jeśli zauważacie takie 

preceder. Wtedy zdecydowanie prościej jest podejmować czynności.

16:36 Jacek Olejniczak

 Czy jest w planach miasta remont ulicy Relaksowej.Wydaje mi sie ze jest ona 

nieuregulowana własnościow. nieraz ma 4m szerokosci nieraz 6. Czy mozna z niej 

stworzyc ulice jednokierunkowa nie wchodzac w koszty przebudowy infrastruktury 

elektrycznej i telekomunikacyjnej.Dolozyc kilka parkingow na szerszych odcinkach.

16:47 Przemysław Staniszewski

Jakikolwiek remont ulic zawsze połączony jest z dokonywanie regulacji pasów 

drogowych. Drogi publiczne muszą mieć swoje parametry odności szerokości a więc 

koniecznym jest zachowywanie odpowiednich parametrów. Na tą chwilę 

szykowana jest dokumentacja dla ulicy Dojadowej i Czereśniowej. Pozostałe ulicy z 

pewnością doczekają się również remontów.

16:46 Jacek Olejniczak

Kto zdecydowal o powstaniu silowni na ulicy Parzeczewkiej? Czy jest szansa na 

zapewnienie atrakcji na os.Proboszczewice. Ktos kto podjal taka decyzje mógłby 

stworzyc taka silownie na proborkach. Z budzetu obywatelskiego malo bakowalo 

zeby sie udało.

16:49 Przemysław Staniszewski

Siłownia na Parzęczewskiej oraz inne place zabaw i miejsce spędzania wolnego 

czasu tworzone są na terenie całego miasta. Zapraszam do aktywności w tym 

zakresie. Kolejny budżet obywatelski już tuż tuż przed nami.

16:47 Andrzej Kubiak

Informacje o wyrzucaniu śmieci mieszkańcy zgłaszali już wielokrotnie - niestety bez 

przyłapania kogoś na gorącym uczynku skuteczność tych informacji jest niewielka. 

Nawet jedna kamera montowana w różnych miejscach (w zależności od zgłoszeń 

mieszkańców) mogłaby pomóc w skutecznych działaniach Straży Miejskiej.

16:50 Przemysław Staniszewski Na pewno weźmiemy to pod uwagę. Pozdrawiam

16:50 Andrzej Kubiak Bardzo dziękuję :)

16:53 Jacek Olejniczak

Nie dowiedzialem sie kto wydaje decyzje w sprawie budowy silowni ze srodkow nie 

pochodzacych z budzetu obywatlskiego.

16:56 Przemysław Staniszewski

Szanowny Panie tak jak napisałem. Wszystkie place które są na terenach będących 

w dyspozycji miasta finansowane są ze środków miasta chyba że dotyczy to 

terenów prywatnych czy spółdzielni mieszkaniowej. DOść niadawno temu 

remontowany był również plac przy ulicy Podgórnej niejednokrotnie niszczony.



16:55 Andrzej Kubiak

Jeszcze na koniec zapytam czy po ostatnich konsultacjach dotyczących poprawy 

komunikacji pomiędzy Łodzią i Zgierzem oraz na terenie Zgierza pojawiły się jakieś 

wnioski z którymi można się zapoznać?

16:58 Przemysław Staniszewski

Konsultacje prowadziła Łódź i na tą chwilę nie przygotowano i nie przekazano nam 

informacji w tym zakresie. Pozdrawiam

16:56 Jacek Olejniczak Z innej beczki. Moze zorganizowac zawody kajakowe dla mlodziezy na stawie latem

16:59 Przemysław Staniszewski

W dniu 15 maja były organizowane zmagania na wodzie. Przekażę informacje 

Dyrektorowi MOSiR w tym zakresie. Pozdrawiam

17:00 Przemysław Staniszewski Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na kolejny czat w dniu 8 


