VI | 19 listopada 2010 | Polska Dziennik Łódzki

www.dzienniklodzki.pl

www.dzienniklodzki.pl

Polska Dziennik Łódzki | 19 listopada 2010 | VII

Forum Łódź
Forum

Forum
Łódź
Forum

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.
Temat

9. Wyremontuję ... łódzkich szkół (wymagane podanie liczby).
Pieniądze na remont będą z ...

10. Dla poprawy czystości w mieście
zamierzam...

11. Poprawię komunikację miejską
poprzez...

12. Podczas mojej kadencji wybuduję ... kilometrów ścieżek rowerowych i .... miejsc parkingowych (wymagane podanie liczb).

13. W sprawie budowy Camerimage Łódź
Center i festiwalu Camerimage zamierzam...

14. Jako prezydent będę wspierał następujące łódzkie imprezy kulturalne...

15. Będę dążył do budowy jednego/dwóch
stadionów w Łodzi – należy wybrać jedno
rozwiązanie.

16. Będę promował łódzki sport przez:
- wspieranie dwóch, trzech najważniejszych, najbardziej
znanych klubów
- wszystkie kluby będę wspierał jednakowo
Należy wybrać jedną opcję

Oliczbieizakresieremontówszkółzdecydują
rzeczywiste potrzeby poparte rachunkiem
ekonomicznym. Jeżeli budżet Miasta nie będziewstaniesamodzielnieudźwignąćtegozadaniaposzukaminnychmodelifinansowania
takich przedsięwzięć np. forfaithingu.

Czystość trzeba traktować systemowo. To nie
tylko ustawianie kosze na śmieci i mycie jednejulicy.Każdadelegaturapowinnaposiadać
procedurę utrzymania czystości i podległą jej
komórkę lub firmę zewnętrzną odpowiedzialną za utrzymanie czystości.

Udrożnienieciągówkomunikacyjnych,szczególniewcentrum.Uprzywilejowanieśrodków
komunikacjizbiorowejwobszarachonajwiększymnatężeniuruchu,wydzielenieodrębnych
pasówdlakomunikacjizbiorowejprzezzmianę
systemówparkowania.Modernizacjataboru.

Zamierzam wybudować około 2 tys. miejsc
w parkingach wielopoziomowych w centrum.
Niezbędnejestopracowaniekoncepcjisystemów
parkowaniawramachstrategiikomunikacyjnej.
Długośćścieżekrowerowychzostanieokreślona
napodstawieprofesjonalnejanalizy.

Podjąć działania do przywrócenia Miastu
przywilejuorganizowaniafestiwaluorazstworzenia warunków dla jego organizacji i adekwatnychdorangi.Budowęcentrumfestiwalowego uważam za bardzo ważną, zwłaszcza
żemożeonasłużyćtakżeinnyminicjatywom.

Wszystkie,którebyłylubsąkojarzoneznaszym
Miastem i stanowiły jego wizytówkę. Zamierzamtakżezapalićzieloneświatłodlanowych
inicjatyw, które proponują środowiska artystyczne.Wartoinwestowaćtakżewnoweformy
iinicjatywynieograniczającinwencjitwórczej.

O budowie stadionu musi decydować ekonomia, a nie waśnie grupy kibiców. Miejski stadion powinien być jeden, ale o odpowiednim
standardzie,zapleczuiinfrastrukturzetowarzyszącej. Obszary na Henrykowie mogłyby
stanowić miejsce jego lokalizacji.

Będę wspierała te kluby, sportowców i dyscypliny sportowe,
którepromująMiasto,stanowiąjegochlubę,odnosząsukcesy,
identyfikują się z Łodzią, nie przynosząc jej złej sławy, a propagują miasto przyjazne dla sportu będąc jednocześnie wylęgarniąmłodychtalentówipropagatoremsportumasowego.

Wyremontujęszkoły,którychstantechniczny
wymagaszybkiejmodernizacjiwnajbliższym
czasie.

...egzekwować kategorycznie umowy podpisane z firmami, które wygrały przetargi
na utrzymanie czystości. Widzę też szerokie
poledlaStrażyMiejskiej,którapowinnazwracaćuwagęnawszelkienieprawidłowościzwiązane z utrzymaniem czystości w mieście.

Poprawię komunikację miejską poprzez wymuszenie punktualności transportu miejskiego i utrzymanie czystości w tramwajach
i autobusach.

W pierwszej kolejności potrzeba wybudować
parkingiwzdłużulicyAl.Kościuszkiiulicwnajbliższym otoczeniu ulicy Piotrkowskiej.
Przy każdej większej modernizacji i budowie
nowych ulic, należy jednocześnie budować
ścieżki rowerowe.

Zamierzam ściągnąć z powrotem festiwal
Camerimage.WsprawiebudowyCamerimage
Łódź Center muszę mieć wgląd we wstępne
umowy dotyczące finansowania przedsięwzięcia, gdyż do dnia dzisiejszego nie są one
upublicznione w szczegółach.

Festiwal Czterech Kultur, gdyż festiwal wiąże
się zpromocją miasta Łodzi poprzez jej historię.

Niepowinienpowstaćjedenstadionmiejski.Powinnybyćrozbudowanezgodniezwymogami
FIFA stadiony ŁKS i Widzewa, gdyż to spełni
oczekiwaniaklubówikibiców.Środki zbudżetu
miastaorazzministerstwasportu,dotacjiunijnychiumówprywatno-publicznychzklubami.

Będę wspierał te kluby, których wyniki sportowe umożliwią
promocję miasta.

Remontyszkółrozpocznęodobiektówwymagających natychmiastowych prac budowlanych,anastępniesukcesywniewmiaręposiadanych środków dokonam dalszych renowacji. Środki pochodzić będą zbudżetu miasta.

...wprowadzićefektywnynadzórnadfirmami,
które na podstawie umów z Urzędem Miasta
mają obowiązek sprzątać poszczególne fragmentymiasta.Należywprowadzićzasadępełnejodpowiedzialnościzasprzątanieokreślonej
częścimiastaiwprowadzićopłatyryczałtowe.

Restrukturyzację MPK, zakup nowoczesnego
taboru,wydzielenietamgdzietomożliwe,pasa
ruchu dla autobusów itramwajów. Po konsultacjach z łodzianami zwiększenie częstotliwości przejazdów tramwajów i autobusów
wokreślonychmiejscachwgodzinachszczytu.

Podczas mojej kadencji zamierzam wybudować:200kmdrógrowerowych(zwiększyćsieć
dróg w centrum i drogi dojazdowe z dalekich
osiedli), 4 parkingi (naziemne i podziemne)
na500 do 1000 miejsc każdy.

FestiwalCamerimagemusipowrócićdoŁodzi
i uczynię wszystko, co możliwe w tej sprawie.
CamerimageŁódźCentermusipowstaćzfunduszy Ministerstwa Kultury i funduszy europejskich.

a)ŁódzkieSpotkaniaBaletowe–zwiększęich
rangę, b) Festiwal Dialogu Czterech Kultur, c)
Camerimage, d) Międzynarodowy Festiwal
i Konkurs Indywidualności Muzycznych im.
Tansmana.

Jeśli kluby sportowe przedstawią realny biznesplan, który wykaże, że są w stanie utrzymać swoją działalność, będę wspierał i rekomendował radzie miasta budowę najpierw
jednego, apotem drugiego stadionu.

Wspieranie klubów dzielę na 2 etapy. Pierwszy etap to efektywnewsparcieklubów,któresąwizytówkąŁodziiszczególniekorzystniepromująnaszemiasto(przykładowotoWidzew
Łódź, ŁKS, Budowlani-Organika). Drugi etap to wspieranie
w miarę możliwości finansowych miasta pozostałych klubów.

Wyremontuję jedną czwartą łódzkich szkół.
Pieniądzebędązbudżetumiasta,budżetupaństwa jak również uzyskania pomocy sponsorów – odpowiedzialność społeczna biznesu.
Edukacja musi pozostać dostępna dla wszystkichbezwzględunaobjętośćportfelarodziców.

Wypuścićwmiastojeszczewięcejekipsprzątających i śmieciarek. Ponadto mój program
„Pracazaczynsz”przewidujepomocosobom,
którezprzyczynlosowych mająkłopotyzpłaceniem komornego. Chciałabym, aby zajmowali się m.in. pracami porządkowymi.

Preferujękomunikacjętramwajową.Połączenie Łodzi Fabrycznej z Kaliską. Przejścia podziemne.ObwodnicewokółŁodzi.Ścieżkidla
rowerów.

Wybuduję tyle ścieżek, naile pozwolą finanse
gminy.Abyznaczniezwiększyćliczbęmiejscparkingowych – zwłaszcza wŚródmieściu – trzeba
byłobyzniszczyćkilkakwartałów.Tofikcja.DlategojadącdoCentrumwsiadamwtramwaj.Parkingibędąwszędzietam,gdziebędzie miejsce.

W sprawie Camerimage Łódź Center i FD4K.
Zamierzam przywrócić Łodzi te imprezy.
OdpoczątkubyłamprzeciwnadziałaniomradnychPO,SLDizarządukomisarycznego,który
zrobiłwszystko,abyjejwŁodziniebyło.Jestem
wstałymkontakciezjejorganizatorem.

Te,zktórychŁódźsłynienaareniemiędzynarodowej:Camerimage,FestiwalDialoguCzterech Kultur, ale również Cinergia, Festiwal
Tansman,którywłaśnietrwawŁodzi,aznany
jest na całym świecie.

To trudny temat i pieniądze nie są tu najistotniejsze.Wolałabymdwastadionymiejskiejzamiast jednego. Mamy w Łodzi dwa utytułowanekluby,więcfaworyzowaniejednegobyłoby nietaktem.

DyscyplinywiodącewŁodziczylisiatkówkę,piłkęnożną,żużel i koszykówkę trzeba docenić, bo to marka sportowa Łodzi,alerównieżtrzebawspieraćte,któremająmniejsząszansę
rozwoju(brakśrodków,gwiazdisponsorów).Kulturęfizyczną
trzeba traktować szeroko, bo jest sposobem na zdrowy tryb
życia. Pragnę wzmocnić rolę nauczyciela WF-u.

Poprawiamy już wizerunek łódzkich przedszkoliiszkółpoprzezśrodkizNFOŚiGW.Wtym
roku otrzymaliśmy blisko 5 mln zł
natermomodernizację16placówek.Składamy
wnioski na remont kolejnych 13. Programem
chcemyobjąćkażdąłódzkąszkołęwciągu5lat.

1.BudowaInstalacjiTermicznegoPrzekształcenia Odpadów Komunalnych. 2. Zwiększymy
liczbękoszyo3tys.koszybetonowychio1,5tys.
napsieodchody.3.Zagospodarujemykolejneterenyzielone.4.Więcejbezrobotnychiosadzonychwzakładachkarnychdosprzątania.

PrzygotowałemprojektpowierzeniausługitransportowejdlaMPKna15lat,którynanowookreślazakresusług izabezpieczainteresypasażerówimiasta.Urealniłemstawkęwozokilometra,
comusiprzełożyćsięnajakośćusług.Rozpocząłemkonsultacjewsprawie buspasów.

Realizujemyprogrambudowyścieżekrowerowych.Niebędziemysięlicytowaćnailośćkilometrów.Rozpoczynamybudowęparkingupodziemnego na placu Komuny Paryskiej (partnerstwo publiczno-prywatne). Będzie to
pierwszy taki parking w Łodzi i nie ostatni.

Łódź zasługuje na międzynarodowy festiwal
filmowy.Jegoorganizatorembędziewspólnie
z Urzędem Miasta łódzka szkoła filmowa.

Przede wszystkim te, które tworzą dobry wizerunek miasta. Są elementem strategii rozwoju ipromocji miasta.

Zapadłajużdecyzjaobudowiedwóchstadionów.

To, które kluby będę wpierał będzie zależało od wyników
sportowych, liczby widzów, oglądalności w mediach i marki
klubu. Stworzymy przejrzyste zasady przydziału środków.
O pomoc w rozwoju łódzkiego sportu zwróciliśmy się już
do łódzkich przedsiębiorców.

Wyremontuję tełódzkie szkoły, które najbardziej tego wymagają, we wszystkich powinna
nastąpićwymianaokiennadźwiękoszczelne.
Pieniądze naremont będą z budżetu miasta.

Dla poprawy czystości w mieście zamierzam
natereniestarychkamienicprzywrócićetatowych dozorców, mieszkających w lokalach
służbowych.

Autobusy pospiesznye z odległych osiedli
docentrum, nowe linie tramwajowe, przedłużenie linii tramwajowych na Chojny (Niższa)
inaRogi(ul.Łupkowa),popierambudowęŁKM
ibudowaniesieciMetroŁódźznowąliniąwDolinieJasieniorazwtuneluKDP.

Wybudujękilkakilometrówścieżekrowerowych,
aistniejącymzmienięnawierzchnięnaasfaltową.
ZmieniętrasęścieżkinaskrzyżowaniuMickiewicza/Kościuszki.Wybudujęparkingipark&ride
przyprzystankachszybkiejkoleimiejskiej(Janów,
Radogoszcz,Teofilów)i3-4parkingiwcentrum.

Zamierzam odstąpić od nierealnych projektów.
Uświadomić
Panu
Markowi
Żydowiczowi, że dał się zrobić pionkiem
wgrzepomiędzyJońskimaKropiwnickim(Tomaszewskim),podejmędziałanianarzeczpowrotu tej imprezy do Łodzi.

Festiwale teatralne i filmowe. Każda impreza
kulturalna na wysokim poziomie warta jest
wsparcia.

PowinienpowstaćStadionMiejskiprzyal.Unii,
ogólnosportowy,awięcpiłkanożna,rugby,lekkoatletyka. Stadion piłkarski na Widzewie
nawschódodistniejącego,cozapewniodizolowanieimprezsportowychodosiedlamieszkaniowegoizachowainfrastrukturęosiedla.

Wsparcienależysięmniejszymklubom,zajmującymsięgłównie pracą z młodzieżą (młodzicy, juniorzy).
Należy pamiętać, że to nie miasto promuje kluby, czy też
sportowców, ale na odwrót – każdy sukces łódzkiego sportowca, czy tez drużyny promuje Łódź.

Imię,
nazwisko,
ugrupowanie
Teresa BiałeckaKrawczyk
własny komitet

Paweł
Frankowski
Nasz Dom
PolskaSamoobrona
Adam Fronczak
PSL

Zdzisława
Janowska
własny komitet

Dariusz Joński
SLD

Jacek
Kędzierski
NarodowoKatolicka
Wspólnota
Łódzka
Janusz
Rutkowski
Nowy Styl Życia

Kandydatnienadesłałodpowiedzi

Dominik
Sankowski

Gdyplanowanedziałaniaożywiągospodarkę
Łodzi,wyremontujemyszkołyztychśrodków
oraz z funduszy unijnych, uzyskanych w wyniku dobrze przygotowanych aplikacji.

Gminawinnabyćwłaścicielemodpadówzgospodarstw domowych. System ten powinien
wpłynąć na likwidację dzikich wysypisk
śmieci.

Uczynieniepriorytetemmiejskiegotransportu
zbiorowego, wspartego przez układ bezpłatnychobwodnic,wyprowadzającychtranzytze
śródmieścia.Wymagatorewitalizacjitorowisk
tramwajowych.Chciałbymprzeprowadzićtoz
udziałem głównie łódzkichwykonawców.

Budowa parkingów jest priorytetem. Należy
oprzećsięnaanaliziezapotrzebowanianamiejscaparkingowezuwzględnieniemstrefmieszkalnych i usługowych miasta. Będę kontynuowaćbudowęścieżekrowerowych,botokwestia
bezpieczeństwa rowerzystów.

Należy wykorzystać tradycje, doświadczenia
i dynamikę środowiska filmowego Łodzi dla
przywrócenia miastu rangi ważnego ośrodka
tejdziedzinykulturymasowej.Dołożęwszelkich starań, by festiwal Camerimage wrócił
do Łodzi, czyli do miejsca swoich narodzin.

Będęwspieraćwszystkieinicjatywykulturalne
mieszkańcówiorganizacjipozarządowych.Dążyć będę, żeby Łódź stała się centrum kultury,
celemprzynoszącejmiastudochody„turystyki
kulturalnej”.TeatrWielki–przywrócęwielkość
jakąwlatach70-tychtenteatrposiadał.

MamywŁodzibogatetradycjesportowe.Szanując historię i dokonania sportowców łódzkichbędędążyłdobudowydwóchstadionów,
traktując jednakowo poważnie potrzeby
wszystkich klubów.

Rozwójsportuamatorskiegoiwyczynowegowymagatworzenia bardzo szerokiej bazy sportowej: stadionów, hal sportowychiklubów.Musitobyćrealizowanezbudżetumiasta,aja
zamierzampozyskaćnatencel funduszeunijne.Będątodziałanianawiększąskalęniżto,corobiłemdotychczasnauczelni,
jednakżemamjużniemałeosiągnięcianatympolu.

Wyremontuję prawie wszystkie z łódzkich
szkół.Pieniądzenaremontbędąwczęścizbudżetu miasta w ramach wieloletniego programu, który został zaniechany przez zarząd
komisarycznywmajutegoroku,atakżewformulepartnerstwapubliczno-prywatnego.

Rewolucyjna zmiana prawa lokalnego (dotąd
blokowanego),bygminaprzejmowałaodpady
powstające naterenie miasta i mogła skuteczniekontrolowaćcosięznimidzieje–byniebyły
podrzucane i porzucane; rygorystyczne kontrolesprzątających;sprzątanieinterwencyjne.

Efektywne wykorzystanie MPK: lepiej wynagradzaneidającelepszeusługi;remonttorowisk
wymagającychnaprawy;preferującątransport
publiczny organizację ruchu; system elektronicznegosterowaniaruchemwcałymmieście;
kontrolęimonitoringzudziałemmieszkańców.

Wybuduję tyle kilometrów ścieżek ile wskażą
rowerzyścizapewniającichintensywnewykorzystanie(zregułą,żekażdamodernizacjaibudowadróguwzględniaścieżkirowerowe) i tyle
miejsc parkingowych na ile uda się pobudzić
rynek inwestycyjny w tym zakresie.

Natychmiastprzywrócićrealizacjęporozumieniazwiosny2009r.(popartegoprzezradnych)
między miastem a organizatorem Festiwalu
Camerimage w sprawie budowy Camerimage
Łódź Center wg projektu Franka Gehry’ego
ispowodowaćpowrótdoŁodziFestiwalu.

Festiwalemającemarkęłódzkiejoryginalności,
w tym FD4K. Główny nacisk należy położyć
nafinansowanieprogramów,wydarzeńkulturalnych. Konkursy projektów będą rozstrzygane przy udziale przedstawicieli organizacji
pozarządowych iśrodowisktwórczych.

Obydwa obiekty: naal. Unii i na Piłsudskiego
wymagająinterwencji.Ichprzebudowairozbudowapowinnaodbywaćsięzudziałemkapitału
prywatnego–najlepiejzpodstawowąroląwłaścicieli klubów piłkarskich. Miasto ma zapewnioneśrodkinaudziałwtychinwestycjach.

Zwiększone środki na promocję przez sport będą dzielone
według kryterium masowych wydarzeń (piłka nożna, żużel)
jak też wysokich wyników (siatkówka, koszykówka, rugby,
lekka atletyka, pływanie, piłka wodna). Równoległe będzie
wsparcieszkoleńsportowychdzieciimłodzieży–wklubach,
szkołach i na podwórkach (trener osiedlowy).

Najlepiejzrobićtermomodernizacjęłódzkich
szkół,boodnawiasiębudynekipowstająoszczędności w wyniku zmniejszania opłat
Centrum
za energię.Pieniądze z różnych funduszy
Zrównoważonego naochronę środowiska.
Rozwoju

Wdrożyćsystemgospodarkiodpadami.Odselektywnejzbiórkipowykorzystanietermiczne
odpadówjedyniewtechnologiibezkominowej.
Niemożetobyćprymitywnaspalarnia.Miasto
musi podjąć uchwałę, że jest właścicielem odpadów,wtedysystembędziedziałałsprawnie.

Usprawnić,cosięda(Kilińskiego,Piotrkowska),
tramwajeiautobusynajednympasie.Taxiniech
przejeżdżają Piotrkowską, zamiast krążyć
wkółko. Nowy układ infrastruktury kolejowej
idrogowejwymusinowetrasykomunikacyjne.
Ideakoleiobwodowejnadalaktualna.

Dużo i w tych miejscach, gdzie jest to bezpieczne(ścieżki)igdziepotrzebne(ścieżki,parkingi). Są technologie budowy w istniejącej
strukturze parkingów podziemnych i naziemnych.

Zrewidować wszystkie aspekty (społeczne,
ekonomiczne,własnościowe).Imprezaściśle
związana z miastem słynącym z polskiej
szkoły filmowej jako impreza markowa, powinna wrócić do Łodzi. Środki wydawane
przez miasto, zwrócą się wielokrotnie.

Wszystkie,którejeszczesą,np.FestiwalSztuk
(Powszechny),OskaryJazzowe(byłkiedyśJazz
w Filharmonii), Łódź Stolicą Mody... Trzeba
pozwolić, żeby w Łodzi działo się jak najwięcej.Myślętutakżeokreatywnościmłodychnp.
z ASP, Akademii Muzycznej, UŁ, PŁ .

Myślę,żedwóch,narównychprawach.Sąpo2
winny miastach i nikomu to nie przeszkadza.
Alewinnychmiastach,zarządzanychbezpartyjnie,sąbudżety2razywyższenagłowęiich
nato stać.

TosportpromujeŁódź.Trzebawspieraćwszystkiekluby,które
w sporcie kwalifikowanym osiągają sukcesy tj. Widzew, ŁKS,
Budowlani i (ostatnio) żużel, i w ten sposób promują Łódź.
Trzeba stworzyć obiektywną wagę i sposoby wsparcia (pieniądze, teren, siedziba, sponsoring). Godło Łodzi na koszulkach.

Witold
Waszczykowski

Wyremontuję wszystkie ośrodki oświatowe,
któretegowymagajązewzględówbezpieczeństwa, które mają nakaz remontu wydany np.
przez Sanepid.

Poprawa czystości wymaga skutecznego egzekwowania umów zawartych z firmami
świadczącymiteusługi!Będęzabiegałoselekcjęodpadówwcelurecyklingu,owięcejkoszy
naodpadkiieliminacjędzikichwysypisk. Należy odnowić kilka terenów rekreacyjnych.

Publiczny transport spełnia też funkcję społecznąidlategoniemożebyćsprywatyzowany.
Musi być zarządzany przez najwyższej klasy
specjalistów, którzy doprowadzą, iż stanie się
niezawodny i punktualny. Wesprę transport
publicznyinwestycjamiulicznymiidrogowymi.

Tak dużo jak pozwoli na to budżet i wszędzie
tam gdzie jest to możliwe i potrzebne, biorąc
pod uwagę ograniczenia wynikające ze stanu
infrastruktury miasta oraz bezpieczeństwo
użytkowników takich dróg rowerowych.

PodobniejakPiotrkowska,takifilmowaŁódź
– HollyŁódź jest wizytówką naszego miasta.
Odejścietegofestiwalujestwielkąklęskąobecnychwładzmiasta.Podejmędziałanianarzecz
powrotu festiwalu doŁodzi na stałe.

Tokolejnytematdokonsultacji,którepowinny
zaowocowaćstrategiąrozwojukulturywŁodzi.
IdeaŁodzifilmowejiŁodziczterechkulturpowinnamiećprominentnemiejscewdziałaniach
władzmiasta.Urządprezydentapowinienbyć
mecenasemiimpresariatemłódzkiejkultury.

BędędążyłdopowstaniawŁodzijednego,wielofunkcyjnegostadionumiejskiegonapoziomie międzynarodowym, czyli pozwalającego
gościćwszelkiezawodysportowenapoziomie
światowym.

NastępnytematdopublicznejdebatyzłodzianamiorazRadą
Miasta. Musimy pilnie rozstrzygnąć czy będziemy kontynuowaćbezpośredniewsparciefinansowedla2-3klubówskoncentrowanych na sporcie wyczynowym i zawodowym, czy
pośredniopomagaćklubomprzezsponsorowaniemasowego
sportu i rekreacji, dostępnego dla tysięcy naszych dzieci.

Minimum 25% szkół. Pieniądze będą pochodzić z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
ŚrodowiskaiGospodarkiWodnejorazfunduszy celowych. Ocieplenie, wymiana elewacji,
okien i drzwi obniżą koszty ogrzewania budynków ipoprawią estetykę okolicy.

Osobiście nadzorować porządek w mieście
i w razie zaniedbań wyciągać konsekwencje.
Zwiększęśrodkinautrzymanieczystościibędę
rozliczać firmy sprzątające z efektów pracy.
Odadministratorów oczekuję utrzymania porządkunaposesjach.Zwiększęilośćkoszy.

Zakupnowegotaboru,remontytorowisk,dostosowanierozkładówjazdydopotrzebmieszkańców,wprowadzeniebiletówjednoprzejazdowych(obokczasowych),obniżeniecenmigawek, wprowadzenie karty miejskiej.

Wybuduję ścieżki, które połączą osiedla z centrum ikompleksami zielonymi. Będę budowała
ścieżki zgodne z wymogami bezpieczeństwa,
a nie takie, które kończą się w połowie drogi.
Wprowadzę system parkingów w centrum oraz
wpobliżuwęzłówkomunikacyjnych.

WsprawiebudowyCamerimageŁódźCenter
i festiwalu Camerimage będę rozmawiała ze
wszystkimi osobami zaangażowanymi w ten
projekt. Łódź od zawsze związana jest z filmem,dlategobędęwspieraławszystkiewydarzenia wzmacniające ten obszar kultury.

Zadbam o jasne i przejrzyste kryteria wsparciafinansowegoimprezkulturalnych.Dlatego
powołambiurofestiwalowe,kierowaneprzez
specjalistów odpowiedzialnych zawybór imprez.

Będę wspierać budowę 2 stadionów. Obiekt
naterenachMOSiRbędziebudowanywramach
partnerstwapubliczno-prywatnego.Wsparcie
budowystadionuWidzewaprzezsfinansowanieprzebudowyinfrastrukturywokółobiektu,
preferencjedlainwestoraprzyzakupiegruntów.

Sportdzieciimłodzieżybędęfinansowaławewszystkichklubach. Strategię wspierania sportu zawodowego wypracuję
wrazzespecjalistami,szkoleniowcami,wybitnymisportowcami oraz grupą Łódzki Sport. Zaangażuję się w pozyskiwanie środków zewnętrznych dla wybitnych zawodników oraz
klubów.
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