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Radny Rady Miasta Zgierza / I Pan Przemysław Staniszewski 

y Prezydent Miasta Zgierza 

W ramach sesji Rady Miasta Zgierza składam poniższą interpelację: 
W dniu 4 grudnia 2017 roku w TV Centrum Zgierz wyemitowano rozmowę redaktora stacji z prezydentem 
miasta Zgierza Panem Przemysławem Staniszewskim. 

Tematem tej rozmowy była działalność prezydenta w okresie trzyletniej kadencji samorządu zgierskiego. 
W jednym z wątków swojej wypowiedzi ocenił Pan współpracę z opozycją. 
Na pytanie redaktora: co sądzi Pan o tych, którzy „nie grają w pana drużynie", powiedział Pan między innymi; 
„uważam, iż podejmowałem próby rozmów, próbowałem konstruktywnie podejść do tematu, ukierunkować się 
na pewne potrzeby jakie mogły być sygnalizowane ale nigdy nie zostały one wprost wyartykułowane, raczej 
przy tych rozmowach było pozostawanie przy swoim zdaniu, tak nie będę działał" i dalej „czasem wspomniana 

opozycja po prostu nie głosuje, co nie zawsze jest właściwym kierunkiem ja wyciągnąłem tą rękę, po tych 

wspomnianych spotkaniach trudno mówić jakimś osiągnięciu consensusu, kiedy się tylko i wyłącznie w jakiś 
sposób stara ustosunkować i pozostaje się przy swoim zdaniu" 

I dalej na zadane pytanie o spotkania z mieszkańcami i radnym z danego okręgu stwierdził Pan; „pewnie 
zrobimy takie spotkanie, celowo, zapraszając radnego". 

Ponieważ wypowiedzi powyższe rozmijają się z rzeczywistością, przypomnę jak wglądają fakty: 
- do spotkania klubu Koalicji Obywatelskiej z Prezydentem Miasta doszło po dwóch latach działalności 
Przemysława Staniszewskiego jako prezydenta na wyraźną sugestię radnego Jarosława Pietrzaka(pomimo tego, 
iż w pierwszym wystąpieniu po zaprzysiężeniu pan Przemysław Staniszewski stwierdził „deklaruję dialog ze 
wszystkimi środowiskami"). Takie spotkanie odbyło się- jedno-. 

- w trakcie spotkania zaproponowaliśmy wiele rozwiązań poprawiających egzystencję mieszkańców Zgierza, jak 
np. zwiększenie remontów mieszkaniowego zasobu komunalnego, opracowanie planu zagospodarowania 
miasta z naciskiem na tereny d. zakładów Boruta czy też wykonanie wieloletniego planu remontów 
infrastruktury drogowej w naszym mieście. I to Prezydent Miasta upierał się przy swoim i takich działań nie 
podejmuje. Dzieje się natomiast wprost przeciwnie, jak mówi jedna z radnych klubu Przemysława 
Staniszewskiego „prezydent będzie robił te ulice, które uważa" 

- nasze propozycje aby w przyszłościowych zamierzeniach remontowo-inwestycyjnych umieścić ulice Żytnią, 
Baczyńskiego, Łąkową czy też Puławskiego nie znalazły akceptacji 
- ponadto należy dodać, iż radni opozycyjni nigdy nie zachowali się tak, aby nie głosować na sesji Rady Miasta, 
natomiast zdarza się, że głosujemy przeciwko uchwałom zawierającym złe rozwiązania dla mieszkańców Zgierza 
Znamienne jest również stwierdzenie prezydenta w sprawie spotkania z mieszkańcami, zrobimy takie 
spotkanie „celowo", zapraszając radnego. Co to ma oznaczać? 

Przedstawione powyżej wypowiedzi to jedynie fragment tego co opowiadał Pan w programie a słuchając całości 
można wyciągnąć wnioski, iż wypacza Pan fakty i opowiada mieszkańcom „pijarowską papkę". 
W związku z tym pytam Pana Prezydenta: 
- dlaczego w swoim wystąpieniu w TV Centrum posługiwał się Pan nieprawdą, nawet zwykłym kłamstwem 

w sprawie spotkań z radnymi opozycji z klubu Koalicji Obywatelskiej? 

- dlaczego deklarując spotkania z mieszkańcami, nie jest Pan w stanie bywać na spotkaniach zapraszanych 
przez Radę Osiedla 650-lecia? 

- co oznacza Pana stwierdzenie cytowane powyżej o spotkaniu „celowym"? 


