
Chat z Prezydentem Miasta Zgierza - 10 lutego 2016 r.

Czas Użytkownik Treść

16:31 Przemysław Staniszewski Witam serdecznie ponownie na czacie !!!

16:31 Sebastian Frątczak Witam

16:31 Sebastian Frątczak Mam do pana dwa pytania, na które bardzo proszę o konkretną i rzetelną 

odpowiedź , zostanie ona zamieszczona na fanpage BORUTA ZGIERZ KIBICE. 

r1)Dlaczego na pisemne pytania mieszkańców Zgierza-Urząd Miasta Zgierza nie 

odpowiada. Mam na uwadze dwa poniżej wypisane dokumenty , do których 

dysponuje potwierdzeniem złożenia w kancelarii UMZ:r-Numer : 17456/2015 dot. 

MKP Boruta Zgierz-finanse klubu z dnia 13/11/2015r-Numer : 18159/2015 dot. 

Braku odpowiedzi na pismo 17456/2015rCzy te braki odpowiedzi mają bezpośredni 

związek z przyjacielskimi relacjami pana z szefostwem MKP, o istnieniu których 

przynajmniej jedna strona jawnie się obnosi, a nawet bardzo często się na nie 

powołuje. Oba te pisma mają bezpośredni związek z sytuacja panująca w 

klubie.r2)Czy jest pan świadomy sytuacji panującej w MKP BOTUTA ZGIERZ, czy 

całkowicie opiera się pan na relację swoich kolegów z władz klubu?? Może warto 

było by się zapoznać z przebiegiem wyborów, które odbyły się 01/02/2016 na ulicy 16:32 Ewelina Grzelczyk Dzień dobry Panie Prezydencie, chciałabym na wstępie podziękować Panu za 

zaangażowanie w życie i rozwój naszego miasta

16:34 Przemysław Staniszewski Odpowiadając na Pana pytanie według mojej najlepszej wiedzy wiedzy dostał Pan 

wszelkie odpowiedzi na zadane pytania. Co więcej odpowiedź po Pana kolejnym 

wystąpieniu została ponownie wysłana. W razie potrzeby zapraszam do mnie na 

spotkanie.16:33 Patrycja Krasińska Witam Panie Prezydencie

16:35 Przemysław Staniszewski Dziękuję Pani Ewelino

16:33 Ewelina Grzelczyk Ja również mam pytanie, czy dałoby radę zwiększyć liczbę patroli i wprowadzić 

piesze patrole policyjne na osiedlu KURAK?

16:38 Przemysław Staniszewski Jeśli chodzi o ilość pieszych patroli z mojej strony mogę zapewnić że na pewno 

będzie zwiększona ilość patroli Straży Miejskiej i Występowałem również do 

Komendanta Powiatowego Policji o zwiększenie działań Policji w tym zakresie.

16:37 Elżbieta Pajor Dzień dobry mam pytanie w sprawie komunikacji naszych autobusów .Czy ma Pan 

wpływ na to żeby rozkład jazdy autobusów był ustalony mądrze i rozsądnie chodzi o 

to że autobusy jeżdzą jeden za drugim to jest 1 i 5 a potem nie ma żadnego .

16:38 Marta Walasiak witam Panie Prezydencie

16:41 Przemysław Staniszewski Obecnie pracujemy nad modyfikacją komunikacją miejskiej. Niebawem zostaną 

przedstawione stosowne propozycje. Zmiany mają na celu usprawnić komunikację 

w pełnym zakresie w tym również uniknięcie przejazdów tzw. "stadami"

16:37 Sebastian Frątczak Tak jak myślałem bez żadnych konkretów, powinien  pan zgłębić swoją wiedzę w 

tym temacie. Pozdrawiam Fratczak Sebastian

16:39 Marta Walasiak mam pytanko a mianowiscie czy wiadomo cos na temat programu 500+

16:43 Przemysław Staniszewski Panie Sebastianie proszę zapoznać się najpierw z odpowiedziami i zapraszam do 

mnie na spotkanie. Pozdrawiam serdecznie

16:46 Przemysław Staniszewski Program 500+ jeszcze nie ma żadnych przepisów szczegółowych, które wyjaśnią 

wszystkie wątpliwośći. Miasto przygotowywuje się do uruchomienia tego programu 

od 1 kwietnia. Wszytskie szczegóły będą przekazywane za pomocą serwisów miasta 

oraz MOPS16:42 Ewelina Grzelczyk Mieszkam na tym osiedlu od zeszłego roku i kilka razy w ciągu tak krótkiego czasu 

byłam świadkiem nieprzyjemnych sytuacji, Bójki pod sklepem Biedronka, dziwne i 

podejrzane osoby kręcące się przy samochodach zaparkowanych przy blokach, a 

także weekendowe imprezy pod chmurką  przy blokach suto zakrapiane alkoholem i 

wyzwiskami (nie tylko w godzinach późno wieczornych, lecz w godzinach gdzie ruch 

na osiedlu jest jeszcze dość duży, byłabym wdzięczna w imieniu swoim ale i pewnie 

innych mieszkańców osiedla za wstawiennictwo na Komendzie Policji i w Straży 

Miejskiej. I chodzi mi tu głównie o umożliwienie pieszych patroli chociaż 

wyrywkowych. Niestety osoby zakłócające porządek



16:43 Ewelina Grzelczyk są sprytne i zazwyczaj lokują się tam gdzie radiowóz nie wjeżdża czyli między 

16:48 Przemysław Staniszewski Zwrócę szczególną uwagę na te sytuację Policji jak i Straży Mijeskiej

16:42 Jakub  Rosiński Witam serdecznie Panie Prezydencie.rMam pytanie w sprawie budżetu 

obywatelskiego a mianowicie,czy jest już znany termin realizacji konstrukcji do 

street workoutu i innych wygranych projektów?

16:52 Przemysław Staniszewski Panie Jakubie obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania postępowania 

przetargowego. Wszystkie zadania w zakresie budżetu obywatelskiego rozpoczną 

się od marca i będą sukcesywnie rozpoczynane. Chcemy aby większość realizacji 

zwłaszcza infrastrukturalnych rozpoczęła się jak tylko warunki pogodowe będą 

odpowiednie. Pozdrawiam16:42 Patrycja Krasińska Chciałabym zapytać czy urząd miasta nie dysponuje lepszymi mieszkaniami w celu 

poprawy warunków mieszkaniowych? Bo to co mi wczoraj zaproponowano to jakieś 

16:49 Patrycja Krasińska Dodam,że byłam u Pana na początku grudnia w sprawie poprawy warunków 

mieszkaniowych dla mojej rodziny (z trójką dzieci).Zaproponowano mi lokal bez 

łazienki i zawilgocony,a z deszczu pod rynnę nie zamierzam wpaść...

16:52 Jakub  Rosiński Dziękuje bardzo za odpowiedź :)

16:57 Przemysław Staniszewski Zasób mieszkaniowy jest o określonym stanie. W ramach skromnych środków 

staramy się modernizować bazę mieszkaniową. Tak jak rozmawialiśmy proszę być w 

stałym kontakcie z wydziałem mieszkalnictwa na tą chwilę dysponowaliśmy takim 

lokalem któy spełnia warunki określone w przepisach miejscowych. Myślę że uda się 

zaproponować inny lokal. Proszę pozostawać w kontakcie. Pozdrawiam

16:46 Elżbieta Pajor Panie Prezydencie jest takie miejsce na Oś 650 lecia  za Szpitalem Wojewódzkim 

rosną tam różne krzaki i drzewa czynie można  było zrobić tam takiego małego 

parku z placem zabaw dla dzieci wiem że wiąże się to z kosztami ale chodząc na 

spacer z dzieckiem to prawdę mówiąc trzeba jechać do parku koło stawu bo tam 

jest plac zabaw i woda gdzie miło spędza się czas .16:50 Elżbieta Pajor Czy na Osiedlu 650 lecia nie powinno być monitoringu dopiero co oddano po 

modernizacji BOGDANKĘ a już podpalono Solarium może większe patrole by się 

16:56 Ewelina Grzelczyk Bardzo dziękuję Panie Prezydencie :) Pozdrawiam :)

16:57 Anna Katończyk Panie Prezydencie

17:02 Przemysław Staniszewski Pani Elżbieto niebawem chcemy stworzyć miejsce do aktywność i spędzalnia 

wolnego czasu przy ul. Parzęczewskiej przy Szpitalu Wojewódzkim . Mam nadzieję 

że to w pewnym zakresie poprawi sytuacji w tym rejonie. Teren o którym Pani 

mówi ma niestety swoje przeznaczenie stąd brak pewnej możliwości działań. Na 

pewno postaramy się trochęten teren uporząkować16:51 Igor Lewandowski Dzien dobry mam pytanie czy wiadomo będzie kiedy lub czy w ogóle będzie 

przebudowa/remont boiska szkolnego w Szkole Podstawowej Im Jana Niepokoja?

17:05 Przemysław Staniszewski Na tą chwilę będziemy budować boisko przy SP 4, oczywiście w ramach dalszych 

działań przewidujemy tworzenie takich miejsc również przy innych obiektach 

oświatowych. Podkreślę że mamy plan rozwuje i modernizacji całej bazy sportowej 

na  terenie miasta.16:54 john rambo witam serdecznie czy przewidziana jest w planach budowa chodnika w ulicy 

podgórnej i tatrzańskiej? - zdecydowanie ułatwi to bezpieczny powrót dzieci do 

domu ze szkoły. dziękuje za odpowiedź.

17:06 Patrycja Krasińska Dziękuję za odpowiedż:-)

17:07 Przemysław Staniszewski Tak jak informował przedstawicieli rady osiedla oraz mieszkańców tego obszaru u 

mnie na spotkaniu, pas drogowy w tym rejonie jest zbyt wąski i nie ma na tą chwilę 

możliwości wybudowania chodnika z jednoczesnym zachowaniem parametrów 

drogi.16:58 Anna Katończyk Czy zobaczymy Pana na trybunach podczas jakiegoś meczu pań, które aktualnie 

występują w II lidze kobiet piłki nożnej? Czy dziewczyny mogą czuć się wspierane 

16:57 Elżbieta Pajor A co z tymi budynkami po zakładach Zeta i dawniejsze zakłady im Gen.  Waltera 

stoją i straszą .A na ul Długiej róg Narutowicza czy ten  budynek w końcu zniknie bo 

tylko psuje renomę naszego miasta

17:07 Patrycja Krasińska Bardzo liczę na inną propozycję w sprawie mieszkania.Pozdrawiam



17:09 Przemysław Staniszewski Każda z dyscyplin sportowych na terenie miasta jest jednakowa wspierana. Jeśli 

będzie tylko zaproszenie, w ramach swych możliwości czasowych postaram się 

17:13 Przemysław Staniszewski W kwestia budynków po dawnych zakładach, miasto nie może niestety nic zrobić. 

Staramy się współpracować z właścicielami jednakże wiele jest zależne od 

zainteresowania potencjalnych inwestorów . Co do budynku Długiej i Narutowicza 

jestem po rozmowach z właścicielem i konserwatorem. Wierzę że w końcu będzie 

tego pozytywny efekt.17:10 Elżbieta Pajor Czy jest możliwość zrobienia parkingu przy markecie Mila ul Gałczyńskiego pytam 

ponieważ samochody parkują na chodnikach koło przystanku nie zważając na 

przechodniów i tych co czekają na autobus

17:15 Przemysław Staniszewski Jeśli chodzi o kwestię parkujących pojazdów przekaże stosowną informację do 

Straży Miejskiej . Kwestia samego parkingu jest w gestii właściciela sklepu jak i 

Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej którzy są dysponentem tego terenu

17:17 Renata Karolewska Szanowni Państwo, pozostało nam 15 minut. Czy są jeszcze jakieś pytania do pana 

17:17 Elżbieta Pajor Bardzo dziękuje Panu za odpowiedzi i serdecznie pozdrawiam i życzę dalszych 

17:21 Adam Mickiewicz Czy jest szqnsa przywrócenia ruchu dwukierunkowego na ul Boya-Żeleńskiego na 

odcinku od wieżowca w kierunku sp12

17:23 Przemysław Staniszewski Organizacja ruchu na ul. Boya-Żeleńskiego zależna jest decyzji Spółdzielni 

Mieszkaniowej która jest właścicielem tej drogi.

17:24 Adam Mickiewicz ok. Dziękuję

17:30 Przemysław Staniszewski Czas powoli dobiega końca, dziękuję wszystkim za udział. Zapraszam wszystkich na 

koleiny chat 16 marca br.


