Chat z Prezydentem Miasta Zgierza - 20 stycznia 2016 r.
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Użytkownik
Treść
Przemysław Staniszewski Witam wszystkich serdecznie na czacie
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Marcin Łuczak
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Marta Walasiak

witam
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Przemysław Staniszewski :)
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Filip Florczyk

Witam
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Patryk Gabryelczyk

Dobry :)
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Jakub Krzemiński

dzień dobry wszystkim, witam Pana Prezydenta
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Robert Chocholski

Zapraszam do zadawania pytań :)
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Przemysław Staniszewski W czym mogę pomoc, czy są jakieś Państwa pytania.
Renata Karolewska
panie prezydencie, jak pan ocenia wczorajsze spotkanie z
mieszkańcami osiedla. Czy one są rzeczywiście potrzebne?
Marta Walasiak
ja mam :)
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Przemysław Staniszewski Słucham a pozwolę sobie odpowiedzieć na wczesniejsze w
pierwszej kolejności
Przemysław Staniszewski Spotkania z mieszkańcami są jak najbardziej potrzebne. Jest to
dodatkowy kontakt z mieszkańcami, który często dają cenne
informacje
Jakub Krzemiński
pociągi :) czy Urząd Miasta ma możliwość wpływu na relacje
uruchamianych pociągów (głównie chodzi mi o Warszawę), czy też
jest to wyłączny zakres odpowiedzialności przewoźników
kolejowych?
Adam Mickiewicz
witam serdecznie Pana Prezydenta
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Mariusz Cuch
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Mariusz Cuch
pytania więc mam kilka :)
Przemysław Staniszewski Szanowna Pani Marto, rynek pracy jest trudny sam w sobie. Dzięki
rozwojowi miasta mamy możliwości przyciągania inwestorów a dzięki
temu tworzenie nowych miejsc pracy. Walczę z całych sił z
przedsiębiorcami aby zachęcać ich do inwestowania w mieści i
tworzenia nie tylko dla ludzi młodych ale i tych starszych
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Dlaczego w Zgierzu jest tak mało pracy dla młodych ???

witam serdecznie

Ja chciałem się zapytać jako amatorzy piłki nożnej czy dało by się
coś zrobić odnośnie zgierskich orlików otóż to chodzi mi o to że w
Zgierzu jest coraz bardziej rozwinięta Playarena.pl liga piłki nożnej
dla amatorów, ale ciężko na orliku jest dostać termin żeby było
można rozgrywać mecze ponieważ dużo terminów na orlikach
zajmuje Zgierski klub Boruta a mi się wydaje ze oni mają gdzie
trenować na własnych boiskach.
Adam Mickiewicz
CNa jakim etapie są rozmowy na temat rozbiórki (lub odbudowy)
Dworca Zgierz Płn oraz tzn "Zgierskiej Palmiarni" ?
Przemysław Staniszewski Jeśli z kolei chodzi o wpływ na relacje kursowania pociągu niestety z
żalem muszę przyznać że nie mamy na to wpływu. Możemy
wystosować pisma o dostosowywanie ich do potrzeb
Patryk Gabryelczyk
Drugim moim pytaniem jest odnośnie nowego lodowiska. Było
głośno o zbudowaniu nowego pełnowymiarowego lodowiska i
otworzeniem klubu hokejowego i czy jest coś wiadomo już na ten
temat?
Przemysław Staniszewski Obecnie pracuję nad rozwojem bazy sportowej w mieście. Dotyczyć
ona będzie rozwoju nie tylko bazy sportowej MOSiR, ale także
innych obiektów w tym i boisk szkolnych
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Przemysław Staniszewski Jeśli chodzi o obiekty zdewastowane a będące w własności
prywatnej mogę powiedzieć że trwają rozmowy z właścicielem
obiektu przy ul. Długiej . Mam nadzieję że dzieki mojemu
zaangażowaniu oraz konserwatora uda się doprowadzić do jakiś
korzystnych rozwiązań. Niestey tego samego nie mogę powiedzieć o
dworcu Zgierz Północ
piotr wężyk
Panie Prezydencie Wszyscy wiemy że pan bardzo się angażuje i
wspiera zgierski sport (podobnie jak p zastępca Prezydent Jerzy
Bończak) w związku z tym chciałbym zapytać ? Dużo się mówi o
inwestycjach planowanych w tej dziedzinie.Czy to prawda że jest
szanse na rozpoczęcie prac przy obiektach MOSIR w Zgierzu,juz na
wiosnę ?Nie będe ukrywał że mam syna trenującego w Zgierskiej
Borucie (piłka nożna).Od lat największy problem to brak sztucznego
pełnowymiarowego boiska w Zgierzu,gdzie mogłyby trenować
drużyny seniorskie,a także zawodnicy z młodszych roczników ?
Stadion przy Wschodniej także wygląda juz bardzo,ale to BARDZO
ARCHAICZNIE (murawa,trybuny,itd).Czy jest możliwość na zmianę
stanu tego pięknie położonego obiektu w najbliższym czasie ?
Reaktywacja Zgierskiego hokeja tez dużo się mówi o tym ? Droga
rowerowa na przepiękną malinke oraz poprawa kąpieliska na tym
obiekcie,to było by cos wspaniałego.Wiemy doskonale że nawet na
wakacje w mieście nie wszystkich stać,a bezpieczny dojazd na
rowerach i poprawa infrast
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Czy coś już wiadomo więcej kiedy rusza budowa odcinka S14 koło
osiedla 650-lecia? W zeszłym roku pojawiły się informację najpierw
o zgodzie na rozpoczęcie budowy, następnie informacje o
ogłoszonym przetargu, najpierw że S4 jest przesunięta na początek
listy inwestycji w naszym regionie, następnie że to zostało cofnięte.

panie Piotrze, odpowiedź na pytanie o bazę sportową już padła
nieco wyżej. Prezydent faktycznie jest zainteresowany jej rozwojem.
Przy okazji skoryguję nazwisko z-cy prezydenta, który nazywa się
Bohdan Bączak
Przemysław Staniszewski Informacja o bazie sportowej została już przekazana. Jesteśmy w
trakcie prac nad modernizacja, dużo zależy też od środków
zewnętrznych i terminów w których będziemy mogli o nie aplikować .
Chcemy żeby nie tylko obiekty sportowe na nowo nabrały świetności
ale także żeby w ramach rewitalizacji połączyć park miejski z
malinką ale na tym nie koniec. Zbyt jest mało czasu aby o
szczegółach postaram się je spokojnie poinformować
piotr wężyk
...infrastruktury malinki była by czymś niesamowitym.Mnie
naprzykład nie stac aby letnie wolne chwile z moimi dziećmi spędzać
w nowej gdyni ,Uniejowie ,Fali itp. Zgierskie zapasy i mistrzostwa
Polski w Zgierzu to cos fantastycznego i czy są plany ,aby jeszcze
więcej inwestowac w ten wspaniały sport ? Czy jest szansa na
reaktywacje Zgierskiej koszykówki ? Bardzo prosze o odpowiedz na
te pytania? Pozdrawiam
Mariusz Cuch
mieszkam na osiedlu miedzy ulicami cezaka a długą dawne osiedle
okrzeja część osiedla jest zrobiona droga i parkinki wiekszość
mieszkanców mojego osiedla nie szanuje i parkuje na drodze a sa
od tego wlasnie parkini i wielka proźba odemnie zeby zakazać
parkowanai na drodze wiazdowej na terenie osiedla to po 1 czekam
z niecierpliwościa na dokonczenie tej wlasnie wyżej wymienionej
drogi i parkongów w obrębie calego osiedla. Jako osoba młoda też
chcialbym dostać lub kupic garaż na wyżej wymienionym osiedlu
chodz wszystkie sa zajete i co z tym zrobić ?
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Przemysław Staniszewski Budowa S14 jest obecnie na etapie postępowań przetargowych
prowadzonych przez GDDKiA
Przemysław Staniszewski Planujemy również wiele działań związanych z wydarzeniami
sprotowymi mamy propozycję ze strony związku zapoaśniczego aby
ponownie zrobić je w Zgierzu
Przemysław Staniszewski A na koszykówkę zapraszam już30.01.2016r. na małą halę MOSiR
przy ul. WSCHODNIEJ. Rozpoczynamy reaktywację zgierskiej
koszykówki
Mirosław Żywicki
Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie Dworca Zgierz Północ i
przejścia nad torami, które połączy Proboszczewice z dworcem.
Kiedy planowana jest inwestycja oraz czy w planach jest ułożenie
jakiegoś chodnika do tego przejścia np. od ulicy Bazylijskiej ?
Przemysław Staniszewski Kwestie rozwoju dróg wewnętrznych zależna będzie od środków w
budżecie. Jeśli chodzi o przestrzeganie zasad parkowania będziemy
starali się na to wpływać. W sprawach garaży zapraszam do
wydziału nieruchomości
piotr wężyk
Bardzo Przepraszam za błąd-OCZYWIŚCIE Prezydent Bohdan
Bąńczak
Jakub Cytrowski
Dzien dobry, jako prezes zgierskiego oddziału partii KORWiN mam
zaszczyt zadać pytanie.. czy nie uważa Pan, że wypadałoby podjąć
rozmyślania odnośnie likwidacji straży miejskiej w Zgierzu i
powierzenia jej obowiązków Policji ? coraz częściej słyszymy, że
instytucja ta jest w naszym mieście zbędna a zlikwidowanie jej
mogłoby spowodować zaoszczędzenie dużej ilości pieniędzy. Ten
wcześniej wspomniany spór można rozstrzygnąć chcociażby
poprzez referendum lokalne! z góry dziękuję za odpowiedz i
pozdrawiam :)
Przemysław Staniszewski Inwestycja zaplanowana jest w tym roku . Kończymy rozmowy i
uzgodnienia z PKP. Po uzyskaniu pozwoleń przystąpimy do realizacji
chodnikach od ulicy radosnej do ślimaka na terenie PKP
Przemysław Staniszewski Straż miejska funkcjonuje w naszym mieście i w ogromnym zakresie
wspomaga działania właśnie Policji. Nie można wprost powierzyć
działań Policji. Dzisiaj zakres Straży Miejskiej poddany został
zmianie i będą to głownie działania prewencyjne i porządkowe
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Panie Prezydencie, czy by Władza była bliżej ludzi nie powinniśmy
wzorem innych miast rozpoczynać sesji Rady Miasta ok. 14-15.
Wielu osobom ułatwiłoby to możliwość uczestnictwa w obradach.

nie ma za co Panie Piotrze. Pozdrawiam
czy jest szansa na linię autobusową, której jeden z przystanków
znajdowałby się niedaleko skrzyżowania ul. Dubois i Cezaka,
niestety wiadomo że w tej chwili nie ma infrastruktury w postaci np.
wiat
Przemysław Staniszewski Termin i godziny odbywania się sesji ustalają radni Rady Miasta
Zgierza i podyktowane jest to zdecydowanie zakresem spraw jakie
są do przeprocedowania
Przemysław Staniszewski Modyfikacja tras autobusowych jest w trakcie procedowania. Moim
założeniem jest aby osiedle Dubois (Spacerowa) była objęta
zasięgiem komunikacji miejskiej. Planowana jest przejazd ul. Dubois
i Rembowskiego
Małgorzata Podgórska
Dzień dobry! Od kiedy można się starać o pieniądze 500 zł dla
dziecka i gdzie można składać papier?
Przemysław Staniszewski Jeśli chodzi o program 500+ nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi.
Program nie wszedł w życie i jeśli się pojawi będę w stanie udzielić
szczegółowych odpowiedzi
Mariusz Cuch
czy w sprawach kupna mieszkania można by było liczyć na jaką
pomoc finansową chodzi mi o osoby młode ?
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Grzegorz Błaszczyk

Witam. Mam pytanie odnośnie komunikacji tramwajowej - kiedy i czy
w ogóle jest planowany remont linii z Łodzi do Ozorkowa? Jakiś czas
temu była mowa o staraniach o dofinansowanie z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Czy w tej sprawie coś
ruszyło i są szanse że połączenie zostanie wyremontowane przed
2020 rokiem? A co do Pana który pisze o straży miejskiej to
referendum przecież było jakiś czas temu. Jakby tego było mało w
siedzibie straży mieści się centrum operacyjne monitoringu
miejskiego.
Przemysław Staniszewski Dla osób młodych są również programy wspierające zakup nowych
mieszkań można się o nich ubiegać poprzez stosowne instytucje i
banki uczestniczące w programie
Przemysław Staniszewski Szczególowe informacje na stronie BGK
Agnieszka Łuczak
Witam.Panie Prezydencie,czy ma Pan jakąkolwiek władzę dotyczącą
obszarów wiejskich czy wyłącznie dot. obszarów
miejskich?Pytam,ponieważ Zgierz jest ładnie odśnieżony,a ludzie
starsi z obszarów wiejskich lamentują,że odkąd pada śnieg,nic nie
jest robione.Pisałam do pani Kaczmarek-wójt gminy jednak bez
odzewu,a śnieg wciąż sypie.Ci ludzie mają problem z dojazdem do
sklepów czy przychodni.Co z tym można zrobić Panie Prezydencie?
Przemysław Staniszewski W ramach środków europejskich będzie zapewne możliwość
ubiegania się na tą chwilę nie zostały one jeszcze uruchomione
Jakub Krzemiński
dziękuję za odpowiedzi:) :) cieszę się że są takie plany
Jakub Cytrowski
Panie Aleksandrze moglibyśmy się domagać w takim wypadku
publikacji głosowań rady miasta :)jak widać stawia się na kontakt z
obywatelami więc to może temat warty szerszej debaty skoro
wybieramy swoich radnych mamy prawo wiedzieć w którym
momencie głosują sprzeciwnie wobec naszych oczekiwać.
piotr wężyk
Proszę się gniewać,już do końca życia zapamiętam,nie pojęcia skąd
ten błąd.Prezydent Bohdan Bączak
piotr wężyk
Proszę się nie gniewać
Przemysław Staniszewski Dziękuję za pochwałę dotyczącą odśnieżania miasta niestety teren
gminy wiejskiej nie jest pod moim kontrolą
Adam Mickiewicz
Jesli chodzi o poprawę bezpieczeństwa na drogach chciałem się
spytać co dalej z ulicą Gałczyńskiego gdzie ostatnio dochodzi do
wielu wypadków (w okolicy Biedronki). Zostały zamontowane
odblaskowe elementy które z tego co wiedzę (a wracam tam
codziennie z pracy) niewiele chyba dają. Według mnie sprawę by
załatwiło przywrócenie jednego pasa ruchu i dodatkowo postawienie
tam latarni bo w okolicy feralnego przejścia jest naprawdę ciemno i
osoby tam przechodzące są mało widoczne. Rozwiązaniem też by
było zamontowanie urządzeń podobnych do tych które są
zamontowane na ul.Długiej w okolicy poczty które uruchamiają
pulsujące światło żółte gdy pieszy znajduje się w okolicy przejścia.
Mirosław Żywicki

Panie Prezydencie, jakie inwestycje drogowe są przewidziane w tym
roku? Czy doczekamy się remontu ulicy Konstantynowskiej oraz
jakie są plany odnośnie skrzyżowania Gałczyńskiego i
Aleksandrowskiej. Czy w tamtym miejscu nie można zrobić ronda?
Codziennie wyjeżdżam tą drogą do pracy i tam jest jakiś koszmar.
Może warto też pomyśleć o jakimś łączniku ulic Aleksandrowskiej i
A. Struga, własnie od tego skrzyżowania.
Przemysław Staniszewski Na tą chwilę nie ma technicznej możliwości aby pokazywać sposób
głosowań na sesji rady miasta.
Przemysław Staniszewski Jeśli chodzi o ulicę Gałczyńskiej jest ona w zarządzenie powiatu.
Miasto dodatkowo wzmacnia siłe natężenia światła . W przypadku ul.
Aleksandrowskiej pozostaje w gestii GDDKiA i ciągle trwają moje
zabiegi o to aby ją wyremontować

17:31

Przemysław Staniszewski Jeśli chodzi o zadania inwestycyjne na ten rok to pozwolę sobie je
przekazać na stronie internetowej .
Renata Karolewska
przypominam Państwu, że nasz czat kończy się o 17.30. Mamy
nadzieję, ze ta forma kontaktu z Prezydentem spodoba się
mieszkańcom Zgierza. O kolejnym poinformujemy już wkrótce :)
Agnieszka Łuczak
Pani Małgorzato,program 500+ ma dopiero wejść wstępnie w
kwietniu,ale wszystko się może zdarzyć,jak śpiewała Bartosiewicz
Edyta :)
Patryk Gabryelczyk
czy da się coś zrobić i zlikwidować sklepy z dopalaczami? Coraz
więcej osób w Zgierzu tego zażywa i niedługo będzie strach na ulice
wychodzić
Ewa Nowak
Witam, trochę późno , niestety z pracy teraz wróciłam , pozdra wiam
i mam nadzieję na następny raz zdązyć
piotr wężyk
Pozdrawiam i jeszcze raz Przepraszam za pomyłkę.Forma kontaktu
doskonała :)
Ewa Nowak
wspaniała inicjatywa :)
Przemysław Staniszewski Z dopalaczami z naszym mieście ale nie tylko walczą służby
sanitarne . Trochę zjawisko się zmniejszyło jednakże problem
pozostaje i będziemy dbać aby wyeliminować je z naszego miasta
Przemysław Staniszewski Dziękuje wszystkim za udział w dzisiejszym czacie.
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:)
Wybiła 17.30. Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu.
Zapraszamy na kolejny czat za miesiąc, 10 lutego o 16.30 :)
Patryk Gabryelczyk
Dziękuje za odpowiedzi na moje pytania, i życzę wszystkim miłego
dnia. Pozdrawiam ;)
Przemysław Staniszewski Pozdrawiam serdecznie wszystkich Państwa

