Chat z Prezydentem Miasta Zgierza - 16 marca 2016 r.
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Treść
Witam serdecznie Państwa na dzisiejszym czacie
Witam Pana Prerzydenta i wszystkich uczestników. Niedawno były konsultacje w
sprawie rozkładów jazdy autobusów podmiejskich, w których niestety nie
mogłem uczestniczyć. Czy są już jakieś sprecyzowane plany zmian jeśli chodzi o
rozkłady linii 6 i 51?
Witam Panie Jakubie, obecnie oczekujemy informacji zwrotnych ze strony MPK i
Zarządu Dróg i Transportu. Jeśli będziemy w ich posiadaniu z pewnością zostaną
one upublicznione.
Dzień dobry. Wielokrotnie Pan Prezydent deklarował inwestycje w obiekty
sportowe. Czy w związku z planowanymi inwestycjami w szkoły przewiduje się
remont hal sportowych i szatni. Czy woda w basenie MOSIR musi być tak mocno
chlorowana.
Przygotowujemy kompleksową modernizację bazy sportowej na terenie miasta.
Wśród nich brana są pod uwagę istniejące hale i szatnie choćby w zakresie
istniejącego obiektu przy ulicy wschodniej. Natomiast jeśli chodzi o wodę w
basenach odpowiada ona normom wynikającym z przepisów obowiązującego
prawa.
Witam, ostatnio były w szkołach robione jakieś pomiary powietrza. Czy znane są
już wyniki? Czy wszystko jest ok?
Co do pomiarów na terenie obiektów oświatowych przeprowadzone one były w
zawiązku z będącym w toku postępowaniem na termomodernizację szkół. Same
pomiary mają służyć określeniu przez Wykonawców optymalnych warunków
oferty.
Panie Prezydencie, czy coś już wiadomo na temat drugiej edycji budżetu
obywatelskiego?
Obecnie jesteśmy na etapie realizowania zadań z pierwszego budżetu i w trakcie
szacowania środków na kolejny.
Witam Pana Prezydenta oraz wszystkich uczestników czatu
witam Pani Ewo
Panie prezydencie co z tym centrum handlowym co miało powstać przy parku
miejskim rCzy miasto ma jakiś plan żeby w Zgierzu powstało więcej parkingów
bo to chyba bolączka mieszkańców już nie mówię o Zgierskich drogach bo to już
jest porażka

Jeżeli chodzi o centrum, to sprawy są toku. Temat nie do końca jest zależny od
miasta. Obecnie negocjowane są warunki umowy dzierżawy z potencjalnym
inwestorem co do terenów będących w dyspozycji miasta. W planach jest
również budowa kolejnych miejsc parkingowych czy też zagospodarowanie
docelowe istniejących obszarów. Niebawem będzie powiększał się parking przy
myjni na ulicy Parzęczewskiej. Drogi poddawane również modernizacją. W tym
roku będziemy kolejne drogi i chodniki remontować w tym i drogi gruntowe.
Czy, na Starym Kuraku są przewidziane jakieś inwestycje? Bo to jakby obszar
zapomniany zamknięty, chodzi mi o przejście dla pieszych starszych przede
wszystkim , oraz tych młodszych. Naprawdę trudno jest się wydostać z tego
osiedla na drugą stronę .

17:00 Przemysław Staniszewski

Walczymy w GDDKiA o wybudowanie bezpiecznego przejścia dla pieszych od
Starego Kuraka do centrum handlowego. Jednocześnie planujemy w ramach
prac bieżących etapową modernizację chodników i dróg wewnętrznych na tym
osiedlu.

17:05 Piotr Majewski

Bardzo dziękuje za odp. na moje pierwsze pytanie . A jak by pan mógł odnieś się
do mojego następnego pytania dlaczego w mieście są drastycznie wycinanie
drzewa rI na jakie inwestycje mogą liczyć mieszkańcy niebawem które można by
było zobaczyć a nie tylko słyszeć że coś będzie siedziało

17:12 Przemysław Staniszewski

Jeśli chodzi o kwestię wycinki drzew na terenie miasta w dużym stopniu wynika z
planowanych prac inwestycyjnych na terenie miasta w tym chociażby na ul.
Piątkowskiej (realizacja przez Zarząd Dróg Wojewódzkich) Natomiast inne tego
typu działania spowodowane są otrzymywanymi zaleceniami przez właścicielami
nieruchomości np. od Straży pożarnej - taką sytuację mamy np na osiedlu 650lecia. Wykaz dokładnych inwestycji zostanie jutro udostępniony na stronie
internetowej miasta.

17:07 Tomasz Stanecki

Dzień dobry. Czy wie Pan coś o pranowanej budowie drogi równoległej do E75 w
okolicy Emila/Lućmierz? Kilka lat temu wycięto tam sporo lasu a przecież w
pobliżu są mogiły pomordowanych podczas II WŚ(?)

17:15 Przemysław Staniszewski

Droga S14 o którą chodzi zapewne w przedmiotowym pytaniu jest obecnie na
etapie postępowania przetargowego prowadzonego przez GDDKiA. Niestety
trudno mi się ustosunkować do przedmiotowej wycinki gdyż miejsce o którym
Pan wspomina jest położone na terenie Gminy Zgierz.

17:09 Ewa Nowak

Jeszcze jedno pytanie, na ul Długiej - A.Krajowej są kamery na skrzyżowaniu i
jest porządek,, przydałby się monitoring na światłach Łódzka - Powstańców Śl. ,
Tam samochody bardzo często nie respektują czerwonego światła co jest
zagrożeniem życia lub zdrowia przechodniów. Niestety sama niejednokrotnie
tego doświadczyłam, że samochód niemalże po nogach mi przejechał. a co jak to
będzie dziecko nauczone, że zielone to wolno przechodzić?

17:18 Przemysław Staniszewski

Zarządcom przedmiotowego skrzyżowania jest GDDKiA i na tą chwilę według
mojej wiedzy nie ma planów na budowę kolejnego podobnego skrzyżowania.

17:14 Tomasz Stanecki

Dziękuję za odpowiedź. Chciałbym jeszcze zapytać o mieszkańców ośrodka dla
ubiegających się o azyl. Czy to prawda, że może być ich więcej i czy plotki o
umieszczeniu ich w dawnym ośrodku Poczty Polskiej są prawdziwe?

17:21 Przemysław Staniszewski

Trudno jest mi się ustosunkować do Pana pytania, bowiem ośrodek znajduje się
poza granicami Gminy Miasto Zgierz. Bliższe informacje ma zapewne Pani Wójt
lub organ prowadzący Wojewoda Łodzki. Pozdrawiam

17:19 Ewa Nowak

Dziękuje za odpowiedzi ale chciałam również podziękować za dwie akcje:
"Wyciągamy dzieci z bramy" i Karta Seniora i związane z tym korzyści. to bardzo
dobre inicjatywy. :) Widać, że w Zgierzu coś się dzieje. Pozdrawiam i dziękuję
Panu Prezydentowi oraz innym uczestnikom czatu.

17:22 Przemysław Staniszewski

Dziękuję serdecznie Pani Ewo, cieszę się że zauważalne są podejmowane
inicjatywy.

17:26 Przemysław Staniszewski

Jak pan odniesie się do mieszkań komunalnych wiemy że w Zgierzu ich brakuje
co z tym osobami co nie płacą i mają np. eksmisję a nie ma ich gdzie przenieś
Jak wiadomo obecnie powstaje kolejny blok komunalny przy ul. Długiej. W tym
roku rozpocznie się również adaptacja na lokale dawnego internatu przu ul.
Chemików. W planach również rewitalizacja i termomodernizacja innych
obiektów komunalnych w centrum miasta w ramach Łódzkiego Obszaru
Metropolitarnego.

17:30 Przemysław Staniszewski

Dzisiejszy czas dobiega końca. Dziękuję wszystkim za udział i do zobaczenia na
kolejnym czacie w dniu 20 kwietnia br. Pozdrawiam serdecznie.

17:23 Piotr Majewski

