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

Zdzisława Janowska

Rok i miejsce urodzenia

16.12.1940

Posiadany majątek

Mieszkanie własnościowe, zabudowa wiejska,
samochód Opel Corsa

Hobby, zainteresowania, pasje,
sukcesy osiągnięte na tych polach

Turystyka górska (piesza, narty), sport – koszykówka,
siatkówka, piłka nożna, lekkoatletyka. W młodości
koszykarka i lekkoatletka – młodzieżowa
reprezentantka Polski

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

zjanowska@uni.lodz.pl

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

Wyższe: socjologia, prof. dr hab. nauk o zarządzaniu,
ekspert, doradca praktyki gospodarczej: zarządzanie,
polityka społeczna

Publikacje

Liczne monografie (10), współautorstwo publikacji
naukowych, kilkaset publikacji w czasopismach
krajowych i zagranicznych.

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Język wraz ze stopniem znajomości (w Angielski – B2
skali A1-C2)
Rosyjski – B1
Niemiecki – B1
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Miejsca pracy wraz ze stanowiskiem i
obowiązkami

Uniwersytet Łódzki: st. Asystent, adiunkt, docent,
profesor,
Senator RP, profesor zwyczajny

Doświadczenie w zarządzaniu

Kierowanie zespołami ludzkimi: zakład, katedra,
organizacja pozarządowa, stowarzyszenia, zespoły
parlamentarne, Setki imprez o charakterze masowym,
projekty badawcze, kierowanie komisjami w radzie
miejskiej, sejmiku wojewódzkim i w parlamencie.

Największy sukces zawodowy

Uzyskanie tytułu profesora, kształcenie tysięcy
bezrobotnych, promocja siedmiu doktorów,
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stworzenie na Uniwersytecie Łódzkim specjalności
zarządzanie zasobami ludzkimi, stworzenie nowego
nurtu w zarządzaniu zasobami ludzkimi dysfunkcje i
patologie zarządzania zasobami ludzkimi.
Największa porażka zawodowa

Nie mam.

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

Łodzi należy zapewnić warunki dla trwałego rozwoju.
Ale będzie to możliwe kiedy nastąpi radykalna zmiana
w sferach:
Bezpieczeństwa – chodzi tutaj o wzbogacenie
zasobów kadrowych i nową rolę straży miejskiej.
Straż miejska musi współpracować z policją.
Czystości – chodzi tutaj nie tylko o estetykę miasta
ale czystość w rozumieniu właściwego
gospodarowania odpadami i dbałość o ochronę
powietrza.
Funkcjonowania urzędu – urząd nie funkcjonuje dla
siebie tylko dla służby mieszkańcom.
Poprawy warunków mieszkaniowych (remontów
istniejących zasobów) z przeznaczeniem dla
najbardziej potrzebujących.
Poprawa tzw. funkcjonowania miasta jest gwarantem
rozwoju.
Łódź musi wykorzystywać potencjał intelektualny
swoich wysoko kwalifikowanych pracowników.
Łódź musi stworzyć przyjazne warunki dla inwestorów
(ulgi inwestycyjne, uzbrojone tereny itp.) Sprzężenie
tych dwóch elementów z aktywnym udziałem kapitału
publiczno – prywatnego może gwarantować stały
rozwój.
To tylko kilka punktów z mojego programu
wyborczego.

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.

Tylko i wyłącznie dobór na podstawie kwalifikacji i
umiejętności. Niedopuszczalny jest dobór partyjny i
„po znajomości”. Gmina musi mieć prawdziwego
menedżera personalnego. Dobór współpracowników
wyłącznie będzie oparty o ich fachowość, lojalność i
uczciwość.

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

W mieście należy zaspokoić podstawowe niedobory w
sferze budownictwa komunalnego i socjalnego z
przeznaczeniem dla młodych rodzin i osób
znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji
materialnej (z wyrokami administracyjnymi) w tym
celu trzeba remontować istniejące zasoby (nie można
oddawać „nor” do mieszkania) i budować (z udziałem
państwa i kapitału publiczno-prywatnego) zasoby
komunalne i socjalne. Przekształcenie własnościowych
zasobów mieszkaniowych (np. ulica Piotrkowska)
mogą nastąpić po uprzednim zabezpieczeniu
mieszkań dla mieszkańców domów (nie wolno nękać
ich stale podwyższanym czynszem).
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Rewitalizacja i ochrona zabytków.
Nowe Centrum Miasta.

Pełne zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego Łodzi
dzięki kapitałom publiczno – prywatnemu i funduszom
europejskim. Żadna fabryka i budynek zabytkowy nie
może zostać zburzony. Nowe Centrum Łodzi jest
priorytetem rozwoju Łodzi. Ono również musi łączyć
się z Piotrkowską i Manufakturą.

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

Komunikacja miejska preferuje tramwajową.
Połączenie Łodzi Fabrycznej z Kaliską. Przejścia
podziemne. Obwodnice wokół Łodzi. Ścieżki dla
rowerów.

Spółki miejskie

Spółek miejskich nie wolno prywatyzować. Dobór do
nich powinien być na podstawie kwalifikacji. Podział
na spółki miejskie powinien ulec reorganizacji
ponieważ każde spółka żyje swoim życiem a nie służy
interesom miasta.

Czystość i porządek.

To jest mój priorytet.

Ulica Piotrkowska.

Piotrkowską należy przywrócić do życia. Jej unikalna
architektura musi służyć mieszkańcom i turystom. Zachętą na jej "nowe życie" powinna być obniżka czynszów dla lokali użytkowych ( zadłużenie Piotrkowskiej
ciągle wzrasta i jak widać nie jest do odzyskania). A
wtedy sfera usługowo - handlowa i kulturalno - rozrywkowa ma szansę powrotu nawet zimą (zimowe
szklane kafejki na Piotrkowskiej).Piotrkowska powinna
stać się w przyszłości punktem centralnym, łączącym
Nowe Centrum Łodzi z Manufakturą.

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

Czy i w jaki sposób zamierza Pani/Pan Preferencje eksperckiego rządzenia miastem
zwiększyć udział łodzian w zarządzaniu świadczącego przy współudziale mieszkańców.
miastem?
Liczy się opinia łodzian w rozwiązywaniu problemów.
Jakie kroki poczyni Pani/Pan by
konsultacje z mieszkańcami
prowadzone były już na gruncie
sublokalnym, np. za pośrednictwem
Rad Osiedli?

Rady Osiedla są pożądanym oparciem dla Rady
Miejskiej i władzy. (przekazywanie spraw do
rozpatrzenia radzie miejskiej i umieszczenia ich w
planie finansowym miasta)

Niedawno Rada Miejska w Łodzi
przyjęła Regulamin Konsultacji
Społecznych. Dotychczas w oparciu o
ten regulamin nie 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?

Każda poważniejsza kwestia musi być konsultowana
(handel, parkingi, imprezy, zabudowa itp.) musi być
realizowana w porozumieniu z mieszkańcami.

Czy w strukturze UMŁ powołana
zostanie osobna komórka, której
zadaniem będzie prowadzenie

Sądzę że to bardzo dobry pomysł.
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wszystkich konsultacji społecznych?
Obecnie w Łodzi planowanie
Zostać przyjęte studium zagospodarowania
przestrzenne odbywa się bez
przestrzennego ale możliwe są dalsze konsultacje i
wcześniejszego badania potrzeb i
poprawki.
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?

Trzeba odbudować właściwe relacje między miastem a
właścicielami kamienic. Nie mogą „ szpecić” miasta.
Również służba architektoniczna (plastyk miasta)
muszą w tej kwestii pomóc.

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

Nie. Każda mniejszość ma równe prawa i w takim
duchu trzeba łamać stereotypy i budować ducha
tolerancji wśród mieszkańców.

Czy uważa Pani/Pan, że w Łodzi
powinny znajdować się ulice nazwane
imieniem fabrykantów Lodzermenschów, np. Scheiblera,
Grohmana, Poznańskiego?

Dziedzictwo kulturowe zobowiązuje do kultywowania
historii. Bezwzględnie tak.

Czy wprowadzi Pani/Pan opłaty za
wjazd samochodem do ścisłego
centrum miasta?

Nie Łódź nie może być zamknięta, wręcz przeciwnie.
Natomiast trzeba zacząć budować parkingi i wtedy
mieszkańcy z ochotę pozbędą się swoich
samochodów.

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?

Od lat zajmuję się wykluczeniem społecznym i staram
się te grupy przywracać do normalnej aktywności
życiowej. Ale brak właściwej pracy wychowawczej w
schroniskach Brata Alberta prowadzi do takiego stanu
rzeczy. Ponadto dopóty nie zmieni się charakter
funkcjonowania noclegowni (osoby nocujące muszą
opuścić noclegownie w godzinach rannych i wrócić
wieczorem) to takie osoby gdzieś muszą przebywać.
To wymaga rozwiązania i wczucia się w problem takiej
grupy społecznej.

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

Moja partia nie dyscyplinuje swoich członków. Ważny
jest interes społeczny.

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

…........................

….................................

Data

Podpis kandydata
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