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Forum ForumForum Łódź Forum Łódź
Prezentujemy dwunastu kandydatów na prezydenta Łodzi w kolejności alfabetycznej. Kandydaci odpowiadali na 16 pytań przygotowanych przez redakcję Polski Dziennika Łódzkiego. Mamy nadzieję, że pytania i odpowiedzi pomogą Państwu
w podjęciu decyzji przy urnie wyborczej. Odpowiedzi nie otrzymaliśmy tylko od jednego kandydata – Janusza Rutkowskiego, który nadesłał jedynie ulotkę wyborczą. Pytania i odpowiedzi zostały ułożone w dwóch blokach po osiem pytań.

HannaZdanowska

PO

Zuposażeniaposelskiegoidietyposelskiej.156
279 zł 41 gr.

Nie.StrażMiejskajestpotrzebnadoutrzymy-
waniaporządkuwmieście,alepowinnazostać
zreorganizowana.

Poprawięjakośćzarządzanianieefektywnymi
spółkamimiejskimi.Łódźmasięrozwijać,dla-
tego będę zabiegała o zwiększenie przycho-
dów miasta; sięgnę po środki unijne i zaanga-
żuję prywatny kapitał.

BudowaNowegoCentrumŁodzi,którajestzwią-
zana z rewitalizacją śródmieścia i przebudową
dworca Łódź Fabryczna. Pieniądze pozyskam
zprogramówUniiEuropejskiej,którychdyspo-
nentamisąministerstwaorazUrządMarszałkow-
skiwŁodzi.Pozyskamtakżekapitałprywatny.

RozpocznęrewitalizacjęcentrumŁodzipomię-
dzyul.WschodniąiWólczańskąorazPółnocną
ial.Mickiewicza.Zagospodarujęniewykorzy-
stanąprzestrzeńmiejską(kamienice,parkingi)
wramachpartnerstwapubliczno-prywatnego.
Wprogramzaangażujęmieszkańców.

Wiele ulic wymaga remontu (np. Tuwima,
Struga,Jaracza),alekolejnośćpracbędziezale-
żałaodplanurenowacjiśródmieścia(najpierw
doprowadzenie dokamienic ogrzewania oraz
wodyikanalizacji).Rozbudujęsystemdrógwy-
jazdowych,żebywyprowadzićtranzyttirów.

Poprawabezpieczeństwaiczystości,wymiana
oświetlenia oraz umożliwienie wykupu lokali
dotychczasowymnajemcom,budowasystemu
parkingów i wewnętrznych pasaży łączących
podwórka. Zadbam także o kosze na śmieci,
ławki,kwietniki,stojakinaroweryioświetlenie.

Zrealizuję projekt wybrany przez mieszkań-
ców wkonkursie.

Witold
Waszczykowski

PiS

Minister Sikorski zwolnił mnie z MSZ po pra-
wie 20 latach zajmowania się problematyką
międzynarodową.Wyglądanato,żemusiałem
ustąpićmiejscagościowizmajtkaminagłowie
imłodejcórciministrafinansów,kolegizrządu.
Nocóż, jakirządtakiestandardyurzędnicze.

SM jest jedynym realnym instrumentem,
w dyspozycji Prezydenta Miasta, pozwalają-
cym wpływać na stan bezpieczeństwa. Nie
mogępozbyćsiętegoinstrumentu.Możnana-
tomiastpoważniezastanowićsięnadsensow-
nością niektórych działań i zachowań SM.

Będęzabiegałostworzenie budżetuzadanio-
wego.Zamierzamutrzymaćjaknajwyższypo-
ziom inwestycji. W tej dziedzinie nie można
oszczędzać. Należy starać się o większą efek-
tywnośćwydatków,rzetelneanalizykosztów
projektówizwiększaniewpływówdobudżetu.

Odnowienieikompleksowyremontkwartałów
naiwokółPiotrkowskiej.Budowapodziemnych
iwielopoziomowychparkingówwŚródmieściu.
BudowanowegodworcaFabrycznaiokalających
kwartałów. Finansowanie z budżetu państwa,
UE,kapitałuprywatnegoorazbudżetumiasta.

Kontynuacja projektów ze Strategii dla Piot-
rkowskiej.Napoczątekrewitalizacjakwartału
Ogrodowa,Zachodnia,Legionów,Nowomiej-
skaibudowalokalimieszkalnych,użytkowych
i niezbędnych biurowych. Ułatwi to fakt, iż
większość terenu należy tam do miasta.

Odwołam się w tej sprawie do bezpośrednich
konsultacjizłodzianami.Obokremontówpo-
trzebne są też nowe ulice i drogi. Ze względu
naograniczoneśrodkimusimydokonaćselek-
cji i wspólnie wytypować najpilniejsze bu-
dowy.

Ułatwienie dostępu doniej łodzianom z odle-
głych dzielnic. W okolicy muszą powstać par-
kingi idogodne połączenia z ulicami równole-
głymi. W odnowionych kamienicach powinni
zamieszkać wszyscy, którzy chcą żyć w cen-
trum.Toprzyciągnieusługi,handelirozrywkę.

To pytanie należy kierować doinicjatorów za-
kuputegoterenu.TołódzkaPOiKomisarzMia-
sta powinni wyjaśnić łodzianom cel zakupu
iprzedstawićsensownepropozycje.Niesądzę,
abyterenpopoligoniemógłbystaćsięterenem
zabawdzieci.Takiterenwymagarekultywacji.

ZbigniewTynenski

Centrum
Zrównoważonego
Rozwoju

Zpracyeksperta.Prowadzęszkolenia.Spraw-
dzamwnioskikierowanedofunduszyUE.Je-
stem konsultantem ds. inwestycji na część
etatu.

Nie. Chyba, że po weryfikacji zadań i kompe-
tencjipolicji iStrażyMiejskiejokażesię,żejest
to uzasadnione.

Urząd Miasta i podległe jednostki są
przeurzędniczone. Trzeba usprawnienia
iuproszczeniaadministracji,coprzyniesiewy-
mierneoszczędności.Oszczędnościprzyniosą
termomodernizacjebudynkówadministracji
miast i jednostek podległych.

Projektyopracowanezablokowane,tj.Przyjazne
Osiedladlam.Łodzi,Likwidacjaniskiejemisji.Fi-
nansowanie pozabudżetowe, z funduszy
naochronęśrodowiskaiinnychźródeł.Porząd-
kująmiasto,rozwiązująproblemymieszkańko-
munalnych.LotniskotowaroweŁódź/Łask.

Trzeba zrewitalizować śródmieście, Ogro-
dową,KsiężyMłyn,PiotrkowskąorazManhat-
tan(projektjestgotowy)orazinneobiektyza-
bytkowe. W oparciu o ww. projekt Przyjazne
Osiedla.

Dorewitalizacjiiuporządkowaniamiastatrzeba
podejść kompleksowo, korzystając z już opra-
cowanych koncepcji np. programu Pro-Revita
(zespół prof. T. Markowskiego) i zespołu
eksperckiego.Strategiadziałania(ifinansowa-
nia)powinnamiećakceptacjęspołeczną.

– stworzenie dogodnych wrunków dla lokali
użytkowych
–inicjowanieimprez(teatralnych,performerów,
artystycznychinicjatyw)
– zadaszenieczęściPiotrkowskiej,któreuatrak-
cyjniulicęipozwolinacałoroczneożywienie

Jest kilka pomysłów – budownictwo, park ro-
zrywki,poligondlapolicji…Wtakważnejspra-
wiesamniepodejmędecyzji.Topoledlakon-
kursu, ekspertów iakceptacji mieszkańców.

Włodzimierz
Tomaszewski

Łódzkie
Porozumienie
Obywatelskie

Moje roczne dochody w 2009 r. wynosiły
202.337zł.Pracujęjakoekspertsamorządowy.

Jestemzautworzeniempolicji lokalnejzmiej-
skiejczęścipolicjiistrażymiejskiejiwyraźnego
określenia źródeł finansowania takiej forma-
cji.Wtedyjednoznacznabędzieodpowiedzial-
nośćzautrzymanieładuiporządku. Takiebyło
pierwotnezałożeniereformysamorządowej.

Środki gminy służące realizacji jej zadań na-
leży pomnażać, a nie redukować: zwiększać
dochody wspierając rozwój gospodarczy;
zwiększaćudziałinwestycjimiejskichrealizo-
wanych w formule partnerstwa publiczno-
prywatnego, zkapitałem prywatnym.

Budowa Nowego Centrum Łodzi (NCŁ). Pienią-
dzewezmęzUEiwdrodzeformułyPPPorazpo-
zyskującśrodkiwojewódzkie(Marszałka)icen-
tralne(resortowe)dlatychważnychtakżewskali
krajuprzedsięwzięćkulturowych,budowlanych,
rewitalizacyjnychikomunikacyjnych.

Obszar wokół dworca Fabrycznego ipostawię
tam Centrum Festiwalowe, Specjalną Strefę
Sztuki,studioLynchaimuzeumtechnikiwEC1,
rynekKobro;zkolejąpodziemnywęzełkomu-
nikacyjnyzparkingami.Zdynamizujęrewitali-
zacjestrefyśródmiejskiejorazUniontexu.

Ulicestanowiącepowiązaniekomunikacyjne
NCŁzmiastemorazpodłączeniadoautostrad.
Zremontówbieżącychwpierwszejkolejności
te, dla których opracowana została pełna
i kompleksowa dokumentacja.

Systematyczneatrakcyjnewydarzenia,rozbu-
dowęparkingów,przebiciaciągówkomunika-
cyjnychrównoległychdoPiotrkowskiej,atrak-
cyjne wyposażenie ulicy, fundusz remontowy,
większyudziałkapitałuiwłasnościprywatnej,
profesjonalizacjęwzarządzaniutymobszarem.

Realizacja Centrum rekreacji z udziałem kapi-
tału prywatnego i bogatą ofertą dla łodzian
i gości. Konkretne przeznaczenie, rodzaj dzia-
łalności rekreacyjnej powinien być wybrany w
drodzeotwartejdyskusjizszerokąreprezenta-
cjąłodzian(konkursprojektówikonsultacje).

DominikSankowski

RuchPrzełomu
Narodowego

Uzyskuję dochody z pracy i wykładów
nauczelniach wyższych w Polsce izagranicą.
Mojedochodyprzewyższająkilkakrotnieśred-
nią pensję krajową.

Nie. Straż Miejska poprzez swoje działanie
daje bezpośredni wpływ organom samorzą-
dowym na egzekwowanie przestrzegania
prawamiejscowego.Egzekwowałbymjedynie
ich zakres obowiązków.

Niezamierzambazowaćnaoszczędnościach.
Źródło zwiększonego dochodu dla miasta
upatrujęwpobudzeniurozwojumałychiśred-
nich przedsiębiorstw, przede wszystkim ro-
dzinnych. Wykorzystajmy wiedzę i umiejęt-
ności mieszkańców Łodzi!

Totalna przebudowa infrastruktury drogowej,
połączonazrewitalizacjąPiotrkowskiej.Parkingi
wcentruminaobrzeżach– szybkidojazddocen-
trumkomunikacjąmiejską.Rozbudowasystemu
obszarowegosterowaniaruchem.Pieniądzebędą
zpobudzenia przedsiębiorstwrodzinnychizUE.

Rewitalizacji wymaga cała zdewastowana
śródmiejska strefa Łodzi.

Remont w pierwszej kolejności należy się uli-
com strefy śródmiejskiej z jej zwartą starą za-
budową, skupiającą na niewielkiej po-
wierzchni największy procent mieszkańców.

Ulicę Piotrkowską, główną arterię miasta,
ożywi przebicie przejazdów z ulic równole-
głych;umożliwizaopatrywaniesklepówido-
jazd klientów bez zmiany funkcji ulicy jako
deptaka.

Teren ten jest pod względem przyrodniczym
właściwie dziewiczy. Należy go wykorzystać
bez naruszania integralności krajobrazu
namiejscerekreacjiirozrywkinaświeżympo-
wietrzunp.biegiprzełajowe,rajdyrowerowe,
paintball.

JanuszRutkowski

NowyStylŻycia -
-Zdrowo,
Komfortowo,
Smacznie iWesoło

JacekKędzierski

Narodowo-
-Katolicka
WspólnotaŁódzka

Wykonujęwolnyzawód–jestemadwokatem.
Odczasudoczasuotrzymujęhonorariumzty-
tułu praw autorskich od publikacji nauko-
wych. Wyznaję zasadę, że dżentelmeni o pie-
niądzach nie rozmawiają.

Nie. Straż Miejska Pełni ważne funkcje w za-
kresie ochrony porządku w mieście. Wzmoc-
nić ją należy kadrowo oraz co doliczby poste-
runków na osiedlach. Na każdym osiedlu po-
winien być całodobowy posterunek Straży
Miejskiej.

Jakiekolwiekzmożliwychoszczędności,cho-
ciażrealizacjamojegoprogramubędziepowo-
dowała wydatki.

Połączeniezautostradąnowądrogąstanowiącą
przedłużenie Pomorskiej (budowa drugiego
pasma na wysokości CK-D UM, wykorzystanie
jużistniejącegowiaduktu)wkierunkuStacjiŁódź
Widzew (ul. Lawinowa, Henrykowska, Koso-
drzewiny).Pieniądzezbudżetu+środkiunijne.

Rewitalizację należy prowadzić w Śródmieś-
ciu punktowo (rewitalizacja kamienic).

Potrzebny jest plan gruntownej przebudowy
ulic przez usuwanie asfaltu i bruku i budowę
nowoczesnej nawierzchni.

Skrócenie deptaka pieszego do odcinka
Jaracza-Nawrot.Umożliwieniewjazduwcelu
zaparkowania także na tym odcinku w porze
jesienno-zimowej. Ogródki gastronomiczne
ukwiecone, z trwałym zadaszeniem (z uwagi
napanujące warunki pogodowe).

Mój pomysł na zagospodarowanie dawnego
poligonu na Brusie to podział na działki bu-
dowlane i ich sprzedaż na zasadach rynko-
wych z pozostawieniem części na osiedle lo-
kali komunalnych oraz socjalnych.

DariuszJoński

SLD

JakowiceprezydentŁodzizarabiammiesięcz-
nie12tysięcyzłbrutto.

Nie. Uważam, że Straż Miejska powinna być
przedewszystkimlepiejzarządzana–tuwidać
już postępy – i realizować nieco inne zadania
niżdotychczas.

Przede wszystkim należy zwiększyć dochody
miasta, a tutaj trzeba konkretnych działań dla
wspieraniaprzedsiębiorczości.Aoszczędności?
Przez 8 miesięcy mojej wiceprezydentury
wszystkieinwestycjedrogowewykonanodużo
taniejniżzostałotozaplanowane.

Przedewszystkiminwestycjawinfrastrukturęjak:
szybki tramwaj łączący Retkinię z Widzewem,
trasa„Górna”,obwodnicaNowosolnejipołącze-
nie Łodzi z autostradą – ul. Strykowska. Dwie
pierwszebędąw50%finansowaneześrodków
EU,dwiekolejneześrodkówwłasnychmiasta.

Wprowadzę Miejski Program Rewitalizacji
MiastaŁodzi.Wtymprogramieokreślonezo-
stanie, które fragmenty miasta zostaną
zrewitalizowane w pierwszej kolejności.

Rojna, Tuwima, Łagiewnicka, Inflancka,
Niciarniana,Rydzowa,Pomorska,Rokicińska,
Wschodnia, Zjazdowa.

– częściowe otwarcie ulicy dla ruchu
–przygotowanieofertykulturalnejdlamiesz-
kańców oraz turystów.

Uchwała o zakupie Brusa przewiduje jedynie
możliwośćbudowycentrumsportowo-rekre-
acyjnego. Konieczne jest tutaj partnerstwo
publiczno prywatne.

Zdzisława
Janowska

własnykomitet

Moje przychody brutto za 2009 rok to kwota
298 848zł11gr.Sątoprzychodyzdwócheta-
tówprofesorskich,umówodzieło,prawautor-
skich, emerytury i diety poselskiej.

Nie.Bezpieczeństwomieszkańcówtosprawa
priorytetowa.Jestemzaokreśleniemnowejroli
SM m.in. zwiększeniem możliwości karania.
SM powinna być wspomagana policją.

Będęszukaćoszczędnościw2płaszczyznach.
Pierwszaograniczaniezbędnychetatówurzęd-
niczych.Dobórkadrynapodstawiekwalifika-
cji i dobra organizacja pracy. Druga płaszczy-
znatowspieranietylko inwestycjiuzasadnio-
nychekonomicznieiniegenerującychstrat.

Najważniejsząinwestycjąpodczasmojejkaden-
cjibędziebudowaCentrumFestiwalowo-Kon-
gresowego wg projektu Franka Gehrego, która
przysporzywielumiejscpracy.Pieniądzenanią
wezmę przede wszystkim z środków unijnych
i partnerstwa publiczno-prywatnego.

RewitalizacjiwymagająokoliceManufaktury,
bo obok tętniącego życiem Centrum kultu-
ralno-handlowego gości straszą odrapane
muryisypiącesiękamienicewidocznezokien
najdroższegohoteluwŁodzi.Rewitalizacjiwy-
maga również róg ul. Zielonej i Narutowicza.

Prezydent nie musi znać każdego kilometra
trotuaruwmieście.JeżdżępoŁodzisamocho-
demiklnę, jakprawiekażdykierowca, jednak
w tej kwestii zostawię ostatnie słowo eksper-
tom tak, aby rozwiązanie nie spowodowało
zbytnich utrudnień.

Obniżka czynszów dla lokali użytkowych.
Wtedysferausługowo-handlowaikulturalno-
rozrywkowa ma szansę powrotu nawet zimą
(zimowe szklane kafejki). Piotrkowska po-
winnastaćsiępunktemcentralnym,łączącym
Nowe Centrum Łodzi z Manufakturą.

NatakoddalonymodCentrumtereniemożna
stworzyć tylko park rozrywki z prawdziwego
zdarzenia.Zdrugiejstronyterenmożebyćin-
teresujący dla innych przedsiębiorców.

AdamFronczak

PSL

Utrzymuję się z pensji wiceministra zdrowia
i z konsultacji lekarskich.
W roku 2009 osiągnąłem dochód 145 689,75
PLN brutto.

Jestem za usprawnieniem funkcjonowania
strażymiejskiej,dookreśleniemjejkompeten-
cji i efektywnej współpracy z policją. Straż
miejskaprzejęłaczęśćzdańpolicji.Trzebaeg-
zekwować od SM efektywne ich wykonywa-
nie.

Przegląd i restrukturyzacja kadr UM, analiza
zatrudnienia i kosztochłonności w spółkach
miejskich,racjonalizacjawydatkówbudżeto-
wych,zmniejszeniepulikredytówizmniejsze-
nie kosztów ich obsługi, restrukturyzacja ad-
ministracji zarządzającej nieruchomościami.

Przebudowa 2 skrzyżowań nabezkolizyjne (2-
poziomowe)-RondoSolidarnościiSkrzyżowa-
nie Marszałków. Budowa szybkich dróg dojaz-
dowych do projektowanych obwodnic Łodzi
(A1,A2,S8,S14).Środkifinansowezbudżetuza-
rządudróg,budżetupaństwaiUniiEuropejskiej.

RewitalizacjaKsiężegoMłynaorazkwartałupo-
między Al. Piłsudskiego, Al. Mickiewicza -
Kilińskiego - Północna, Ogrodowa - Gdańska
(potrzebnyplanzagospodarowaniaprzestrzen-
nego).Zbudujętam:BulwarNarutowicza,zmo-
dernizujęEC1.Rozważęprojekt FrankaGehrego.

Potrzebny jest natychmiastowy remont imo-
dernizacja posesji przy ul. Gdańskiej (fatalny
stan substancji materialnej) i głęboka rewita-
lizacja ul. Piotrkowskiej.

Remonty kamienic i budowę wewnątrz nich
nowoczesnychapartamentówmieszkalnych,
zadaszenieczęściPiotrkowskiejpomiędzyul.
Tuwima a Pasażem Schillera, budowę wysp
zieleni igalerii rzeźb w zadaszonej części.

Zbudowanie tanich mieszkań czynszowych
przeznaczonych dla osób niezamożnych ze
szczególnymuwzględnieniemmłodychmał-
żeństw, osób samotnych i starszych.

PawełFrankowski

NaszDomPolska-
-Samoobrona

Prowadzę własną działalność gospodarczą. Nie. Należy tylko zmienić zakres działania
StrażyMiejskiej,wcelupoprawybezpieczeń-
stwa w Łodzi.

Oszczędności widzę w sprzedaży niedocho-
dowych i nie mających znaczenia strategicz-
nego spółek miejskich, zmniejszeniu zatrud-
nienia w administracji oraz zwiększenia dy-
scyplinyfinansowejwewszystkichwydatkach
miasta.

Najważniejszą inwestycją w mieście podczas
mojej kadencji będzie: wyremontowanie
wszystkichdrógnaterenieŁodzi,rewitalizacja
centrum zabytkowego miasta.

Zrewitalizuję najważniejsze fragmenty cen-
trum wilości od 100 do 200 kamienic.

W pierwszej kolejności wyremontuję ulice,
którychstantechnicznyzagrażabezpieczeń-
stwu ruchu drogowego.

Ożywię ulicę Piotrkowską poprzez obniżenie
czynszówkupcomirestauratoromprowadzą-
cym działalność naulicy Piotrkowskiej.

Pomysł na zagospodarowanie dawnego poli-
gonunaBrusiepowinienpowstaćposzerokich
konsultacjach z mieszkańcami miasta Łodzi.

TeresaBiałecka-
-Krawczyk

własnykomitet

Aktualnie pracuję w Urzędzie Miasta Łodzi
i pełnię obowiązki Zastępcy Dyrektora Biura
Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwe-
stora. Rocznie osiągam dochód 154072 zł.
brutto.

Nie.StrażMiejskamożebyćskutecznymorga-
nem utrzymania ładu i porządku w Mieście.
Należyjednakwyraźnieokreślićjejzakresobo-
wiązków i uprawnień nie dublujący zakresu
działania policji. Straż powinna współdziałać
zpolicją,aniestanowićdlaniejkonkurencję.

Będzietoracjonalneipoddanewnikliwejana-
liziewykorzystanieśrodkówpublicznych.Za-
mierzam unikać pozornych wydatków dają-
cych iluzoryczne i nietrwałe efekty oraz sku-
pić się na zwiększeniu bieżących
i potencjalnych dochodów Miasta.

Inwestycjezwiązanezkomunikacją(wtym bu-
dowa parkingów wielopoziomowych), infra-
strukturą miejską umożliwiającą przygotowa-
nie terenów inwestycyjnych. Wykorzystam
wszelkie dostępne źródła finansowania w tym
unijne fundusze i kapitał prywatny.

CentralnyobszarŁodziorazwszystkieobszary
oszczególnych walorach architektonicznych
i historyczno-kulturowych, w których zaan-
gażowanyjestkapitałprywatnybądźmożliwe
jest pozyskanie prywatnych inwestorów jako
partnerów Miasta w procesie rewitalizacji.

Ulice onajwiększym natężeniu ruchu i w naj-
gorszymstanietechnicznymorazwymagające
modernizacji ze względu na ich degradację
funkcjonalną. Kolejność ustalę opierając się
oprofesjonalnyzespółopiniującyisygnałypo-
chodzące od mieszkańców Łodzi.

Przedsięwzięcia w zakresie dostosowania ro-
dzajudziałalnościgospodarczejdopotrzebwiel-
komiejskiejulicydojakiejaspirujePiotrkowska,
wtymokreślenie„centrówaktywności”działal-
nościgospodarczejiinstytucjikulturotwórczych
wrazzprogramemichwdrożenia.

Zorganizowaniekonkursunasposóbzagospo-
darowaniaterenuiwybórnajatrakcyjniejszego
projektu. Jego wyniki poddam pod dyskusję
społeczną.Zwrócęsiętakżeoopiniędo profe-
sjonalistów i autorytetów w danej dziedzinie
abyuzyskaćgwarancjępowodzeniaprojektu.

Temat

Imię, nazwisko,
ugrupowanie

1. Z czego się Pan/Pani utrzymuje i jakie
osiąga roczne dochody?

2. Czy jest Pan/Pani za likwidacją Straży
Miejskiej?

3. Jakie oszczędności Pan/Pani wprowadzi,
aby poprawić stan finansówmiejskich?

4. Najważniejszą inwestycją wmieście pod-
czasmojej kadencji będzie...

Pieniądze na nią wezmę z...

5. Zrewitalizuję następujący fragment
miasta i postawię tam...

6.W pierwszej kolejności wyremontuję
ulice...

7. Ożywię ulicę Piotrkowską poprzez... 8. Mój pomysł na zagospodarowanie daw-
nego poligonu na Brusie to...

Kandydatnienadesłałodpowiedzi


