Społeczny monitoring kandydatów
na Prezydenta Miasta Łodzi
www.prezydent.dlalodzi.info

ANKIETA KANDYDATA NA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety w wersji elektronicznej, a także jej wydrukowanie i podpisanie. Ankietę w
wersji elektronicznej należy przesłać na adres kontakt@fundacjafenomen.pl zaś ankietę w wersji papierowej
opatrzoną podpisem odbierze przedstawiciel Fundacji.
INFORMACJE O KANDYDACIE
Imię i nazwisko

Jacek Kędzierski

Rok i miejsce urodzenia

1963, Łódź

Posiadany majątek

Nie posiada

Hobby, zainteresowania, pasje, sukcesy
osiągnięte na tych polach

Turystyka, historia Łodzi - odkrywanie prawdy na temat tzw.
Czerwonej Łodzi – czyli mitu wykreowanego przez siły
komunistyczne, szkodzące miastu Łodzi.

W jaki sposób łodzianin może uzyskać z
Panią/Panem kontakt, aby zadać dodatkowe
pytania

kedzierski.lodz@op.pl,
tel. 504874856

WYKSZTAŁCENIE
Ukończone kierunki studiów, stopnie/tytuły
naukowe, inne istotne kursy, szkolenia

Prawo, aplikacja adwokacka.

Publikacje

17 publikacji naukowych na łamach czasopism prawniczych,
głównie Palestry i innych.

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Język wraz ze stopniem znajomości (w skali A1- j. angielski (B)
C2)
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Miejsca pracy wraz ze stanowiskiem i
obowiązkami

Sąd Rejonowy w Łodzi, Urząd Wojewódzki w Łodzi, Aplikacja
adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, od 1996
roku adwokat.

Doświadczenie w zarządzaniu

Niewielkie.

Największy sukces zawodowy

Adwokat

Największa porażka zawodowa

Brak.

PROGRAM DLA ŁODZI W STU SŁOWACH
Proszę opisać w 100 słowach program wyborczy
dla miasta

1.
Oświata łódzka: posiłek na pierwszej przerwie
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
(bułka + napój mleczny); obiad na zakończenie zajęć
lekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Finansowanie posiłków dla dzieci rodzin o
niskich dochodach. Program pozalekcyjnych zajęć
kulturalno-oświatowych i sportowych. Szafka dla każdego ucznia.
2.
Polityka kulturalna Miasta Łodzi. Odbudowa
pozycji Łodzi na mapie kulturalnej kraju. Zaniechanie
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polityki konfliktów ze środowiskami kultury. Odrodzenie narodowe życia kulturalnego w Łodzi.
3.
Program „Ulica Piotrkowska w XXI w.” Nowoczesne centrum miasta postindustrialnego.
4.
Przebudowa układu ruchu drogowego w Śródmieściu i budowa parkingów wielopoziomowych.
5.
Modernizacja i rozbudowa miejskiej komunikacji zbiorowej. Przedłużenie niektórych linii tramwajowych. Popieranie projektu Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Budowa linii szybkiej kolei miejskiej W-Z. Budowa pierścienia drogowego na zewnątrz kolei obwodowej.
6.
Przygotowanie Miasta do wykonania inwestycji „KDP”.
7.
Obrzeża Łodzi: budowa ulic o nawierzchni
utwardzonej na terenach objętych zabudową jednorodzinną, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach objętych zabudową jednorodzinną.
8.
Poprawa estetyki Śródmieścia. Zakaz wyburzeń budynków pofabrycznych. Ochrona zabytków
Łodzi.
9.
Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego przez zwiększenie liczby siedzib Straży Miejskiej na osiedlach mieszkaniowych i zwiększenie liczby patroli.
10. Utworzenie minitargowisk do handlu artykułami przemysłowymi i spożywczymi.
11. Korekta obszarów właściwości delegatur
Urzędu Miasta Łodzi.
WYBRANE OBSZARY PROBLEMOWE
Prosimy o opisanie, w dowolnej objętości, działań, jakie zamierza Pani/Pan podjąć we wskazanych obszarach problemowych.

Polityka kadrowa w UMŁ i spółkach miejskich.
Kryteria doboru współpracowników.

Wykształcenie wyższe, najlepiej kierunkowo zgodne z
proponowanym stanowiskiem.

Mieszkaniowy zasób gminy, jego
przekształcenia własnościowe, budownictwo
komunalne, obowiązki gminy w zakresie lokali
socjalnych.

Remonty strych kamienic, zachęta do wykupu lokali mieszkalnych,
rozwój budownictwa komunalnego w ramach TBS, program
budowy pawilonów socjalnych.

Rewitalizacja i ochrona zabytków. Nowe
Centrum Miasta.

Zakaz wyburzeń budynków wybudowanych przed 1950r.

System transportowy miasta i regionu. Proszę o
wskazanie priorytetowych środków transportu i
koncepcji dla obszarów śródmiejskich.

Budowa pierścienia drogowego na zewnątrz kolei obwodowej. Z
uwagi na przewidywane nikłe wykorzystywanie autostrady przez
mie4szkańców Łodzi. Szybka kolej miejska (w połączeniu z
busingiem) jako priorytetowy środek podróżowania do centrum dla
mieszkańców obrzeży miast.

Spółki miejskie

Poprawa jakości działania spółek miejskich. Zaprzestanie
praktykowanego przez minione 8 lat umieszczania w nich ludzi o
miernej przydatności „branżowej” w jedynie wg. Poręczenia
partyjnego.

Czystość i porządek.

Przywrócenie
etatów
dozorców
w
administracjach
nieruchomościami i ZGM-ach. Kontrola ich pracy. Zaprzestanie
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uprawianej przez minione 8 lat propagandy, aby mieszkańcy sami
sprzątali ulice miasta.
Ulica Piotrkowska.

Skrócenie pasażu pieszego do odcinka od ul. Jaracza do ul. Nawrot
w okresie letnim, pozostałe odcinki z możliwością wjazdu
samochodem osobowym w celu zaparkowania. W okresie jesiennozimowym możliwość wjazdu i parkowania na całym odcinku ul.
Piotrkowskiej. Ulica Piotrkowska jako city dużego miasta epoki
postindustrialnej
wypełnione
instytucjami
bankowymi,
finansowymi, ubezpieczeniowymi, obsługi prawnej i księgowej.

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA
Pytania przygotowane przez inicjatywę „Łodzianie Decydują” - lodzianiedecyduja.pl

Czy i w jaki sposób zamierza Pani/Pan
zwiększyć udział łodzian w zarządzaniu
miastem?

W żaden. Mieszkańcy wybierają prezydenta miasta aby ten
zarządzał miastem, a nie aby zarządzali miastem oni wspólnie z
prezydentem.

Jakie kroki poczyni Pani/Pan by konsultacje z
mieszkańcami prowadzone były już na gruncie
sublokalnym, np. za pośrednictwem Rad
Osiedli?

Pisemne konsultacje – ankiety są zawsze możliwe.

Niedawno Rada Miejska w Łodzi przyjęła
Jeżeli jest uchwała, to Prezydent musi działać zgodnie z jej
Regulamin Konsultacji Społecznych.
postanowieniami, ewentualnie może postulować zmianę uchwały
Dotychczas w oparciu o ten regulamin nie
pozbawionej sensu.
zostały przeprowadzone żadne konsultacje z
mieszkańcami, natomiast miały miejsce
przypadki prowadzenia konsultacji niezgodnie z
nowo przyjętym prawem. Jakie kroki podejmie
Pani/Pan aby ów regulamin w rzetelny sposób
wdrażany był w Łodzi?
Czy w strukturze UMŁ powołana zostanie
osobna komórka, której zadaniem będzie
prowadzenie wszystkich konsultacji
społecznych?

Jeżeli wymaga tego uchwała Rady Miejskiej, to powstanie. W
przeciwnym razie nie widzę potrzeby mnożenia administracji
miejskiej.

Obecnie w Łodzi planowanie przestrzenne
Zarządzanie miastem będzie uwzględniało potrzeby mieszkańców i
odbywa się bez wcześniejszego badania potrzeb będzie miało na celu rozwiązywać ich problemy.
i problemów mieszkańców i przyszłych
użytkowników (np. zagospodarowanie terenu
Placu Dąbrowskiego, konkurs „U źródeł
Piotrkowskiej”) co powoduje m.in. mniejsze
dopasowanie przestrzeni dla jej przyszłych
użytkowników oraz brak identyfikacji z
miejscem wśród społeczności lokalnej. Czy
prowadzone podczas Pani/Pana kadencji
konsultacje społeczne będą uwzględniać również
badanie potrzeb mieszkańców na wczesnym
etapie planowania?
SIEDEM DODATKOWYCH PYTAŃ
Łódź słynie z „fryzjerskich elewacji” pomalowanych na pstrokate kolory parterów
większości kamienic. Co zrobi Pani/Pan aby
skłonić właściciela prywatnej kamienicy do
przywrócenia w tym zakresie normalności?

Taka elewacja świadczy źle o gustach właściciela, zresztą poważny
właściciel takiej pstrokacizny nie dokonuje… czynią to zazwyczaj
pomniejsi użytkownicy lokali użytkowych. Tu można wprowadzić
zakaz dowolnego wymalowywania elewacji.

Czy zabroniłaby/by Pani/Pan parady gejów w
Łodzi?

Tak

Czy uważa Pani/Pan, że w Łodzi powinny
znajdować się ulice nazwane imieniem

Oczywiście że tak, jak również polityków łódzkich okresu
dwudziestolecia międzywojennego, społeczników itd. W zakresie
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fabrykantów - Lodzermenschów, np. Scheiblera, nazw ulic kluczowym punktem jest przywrócenie historycznej
Grohmana, Poznańskiego?
nazwy ulica Południowa w miejsce nazwy Rewolucji 1905-07r.
Czy wprowadzi Pani/Pan opłaty za wjazd
samochodem do ścisłego centrum miasta?

Takie opłaty już są, a są to opłaty parkingowe, do centrum
wjeżdżają kierowcy w celu zaparkowania pojazdu i udania się do
pracy albo na zakupy. Natomiast opłat za przejazd przez centrum
nie wprowadzałbym, bo utrudniłoby to znacznie poruszanie się.

W centrum miasta od lat stale przebywają osoby
żebrzące, będące pod wpływem alkoholu,
intensywnie woniejące i odstraszające łodzian
oraz turystów. Czy Pani/Pana zdaniem ich
zachowanie – mimo że formalnie legalne –
stanowi problem, a jeśli tak - jakie działania
można podjąć w celu jego rozwiązania?

Pewną liczbę takich osób dostrzegam np. w rejonie placu Wolności
czy tez w rejonie stolika fabrykantów (Piotrkowska/Jaracza) ale nie
są te osoby zbyt wielkim problemem. Nie widzę zresztą możliwości
ich wyłapywania przez służby miejskie i usuwania z centrum miasta

Czy zaryzykuje Pani/Pan poddanie się
postępowaniu dyscyplinarnemu w partii, aby
podjąć decyzję w sposób oczywisty korzystną
dla Łodzi, a niezgodną z wytycznymi?

Nie będzie takiej potrzeby. Mandat prezydencki jest mandatem
społecznym a nie partyjnym.

Czy gotowa/y jest Pani/Pan poddać się
testowemu sprawdzeniu wiedzy z języków
obcych/prawa samorządowego/ekonomii?

Tak, ale po co?

Oświadczam, że dane powyższe są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
wskazanych powyżej przez Fundację Normalne Miasto - Fenomen, Stanisława Wigury 12a, 90-301 Łódź, KRS 0000327680.
Jestem poinformowany o prawie do wglądu, żądaniu zmiany lub usunięcia ww. danych w każdej chwili. Wyrażam zgodę na
publikację powyższych danych na stronie internetowej projektu "Społeczny monitoring kandydatów na prezydenta miasta Łodzi"
oraz w publikacjach związanych z projektem.

Jacek Kędzierski
Łódź, dnia 14 października 2010.

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NARODOWO-KATOLICKA WSPÓLNOTA ŁÓDZKA.
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