WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH W RAMACH
KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTY STRATEGII ROZWOJU GMINY RZGÓW
NA LATA 2021 – 2030
przeprowadzonych w dniach od 19 sierpnia 2021 do 30 września 2021 r.
Narzędzie do konsultacji społecznych użyte do badania miało formę ankiety składającej się zarówno z
pytań o charakterze półzamkniętym, jak i zamkniętym. Takie ujęcie relacji z ankietowanym pozwala
wychwycić stanowiska i sądy o relatywnie zobiektywizowanym charakterze.
Każdy z ankietowanych miał za zadanie odpowiedzieć na pytanie używając oceny opisowej od bardzo
dobry, przez dobry, po średnie, złe i bardzo złe. Odpowiednio do podanych ocen opisowych dołożyć
można mierzalną wartość punktową od 1 do 5, gdzie 5 odpowiada ocenie bardzo dobry, zaś 1 ocenie
bardzo złe.
Blisko 70% w ocenie sumarycznej ocenia dobrze lub bardzo dobrze poszczególne sfery aktywności, w
opozycji, wystawiając oceny średnie lub złe jest około 30% ankietowanych, przy czym należy
podkreślić, że ocena opisowa źle/ bardzo źle ma charakter incydentalny (poniżej 5% łącznie). Ocenie
weryfikującej i uwiarygadniającej poddano również sfery, na które samorząd ma relatywnie mały,
bądź zerowy wpływ (np.: o walory krajobrazowe). Pytania tego typu mają za zadanie zweryfikować
rzetelność odpowiedzi udzielanych w pozostałych częściach ankiety.
Należy zwrócić uwagę, że respondenci wskazali określone obszary charakteryzujące się według nich
deficytami rozwojowymi, co odbiega od wskazanych powyżej, uśrednionych wyników. Do tychże
obszarów zaliczyć można miedzy innymi atrakcyjność gminy wśród turystów: bisko 40% oceniło ją
źle lub bardzo źle, a blisko 50% opisało ten obszar, jako średni. Wyniki te wskazują na znaczący
deficyt rozwojowy w opinii mieszkańców.
Wśród priorytetów rozwojowych ankietowani wskazali wyraźnie na dwa obszary: rozwój
szerokopasmowego Internetu oraz budowę ścieżek rowerowych (powyżej 10%).
1. Proszę ocenić warunki życia / prowadzenia działalności w Gminie Rzgów oraz możliwości
ich rozwoju
a) dostęp do instytucji, placówek usługowych

b) dostęp do infrastruktury sportu i rekreacji oraz form spędzania wolnego czasu

c) dostęp do infrastruktury kultury i rozrywki

d) poziom oferty i wydarzeń kulturalnych

e) stan środowiska naturalnego

f) walory krajobrazowe

g) zagospodarowanie przestrzeni publicznych (w tym: place, skwery, rynki, miejsca spotkań)

h) stan i jakość dróg

i)

dostęp do infrastruktury komunalnej (wodociąg)

j)

dostęp do infrastruktury komunalnej (kanalizacja)

k) dostępność transportu publicznego

l)

bezpieczeństwo publiczne

m) poziom wykształcenia mieszkańców

n) rynek pracy (możliwość zatrudnienia)

o) dostępność i jakość opieki społecznej

p) dostępność i jakość opieki zdrowotnej

q) dostępność i jakość edukacji przedszkolnej

r) dostępność i jakość szkolnictwa na poziomie podstawowym

s) usługi turystyczne

t)

dostępność do bazy gastronomicznej i noclegowej

u) dostęp do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną (przez internet)

v) dostępność terenów przeznaczonych pod inwestycje

w) aktywność środowisk lokalnych

x) Rolnictwo

y) atrakcyjność gminy wśród turystów

z) jakość rządzenia (uzyskane środki na rozwój, konsultacje społeczne itp.) oraz funkcjonowanie
administracji publicznej w gminie

aa) inne: brak typowego miejsca wypoczynku dla rodzin, parku z atrakcjami dla dzieci i odpoczynku
dla dorosłych, miejsca na integrację społeczną.

2. Proszę ocenić wysokość zagrożenia danym problemem społecznym na terenie gminy.
a) przestępczość

b) przestępczość młodocianych

c) Bezrobocie

d) Bieda

e) przemoc w rodzinie

f) Alkoholizm

g) Narkomania

h) Inne: degradacja środowiska naturalnego, brak aktywnej ochrony resztek krajobrazu nie
zmienionego przez człowieka. Jakość środowiska naturalnego.

3. Proszę o wybranie maksymalnie 5 priorytetów, które mają lub mogłyby mieć największy wpływ na rozwój Gminy Rzgów oraz rozwiązanie
istniejących problemów i barier rozwoju:

Inne: Kontrola gospodarstw pod kątem czym palone jest w piecach c.o. – w tej chwili zupełny brak tej kontroli, a palone jest czym popadnie w całej
gminie. Poprawa bezpieczeństwa na drogach i stanu dróg. Ochrona obszarów środowiska naturalnego przed nadmierną i chaotyczną urbanizacją.
Ochrona środowiska, w szczególności rzeki Ner.

4. Proszę wymienić 3 najważniejsze inwestycje / przedsięwzięcia, które Pani/Pana zdaniem
powinny być priorytetowo realizowane na terenie Gminy. Prosimy o precyzyjne określenie
nazwy zadania, zakres realizowanego zadania i lokalizację.
Modernizacja stadionu

kompleksowa modernizacja
kamery, które będą obserwowały ulicę i
monitoring
chodnik
Modernizacja skrzyżowań z głównymi
Przebudowa drogi
drogami
Zagospodarowanie terenu przy budowa kładki, przejścia między
Strudze między GOSTiR a
Tuszyńską a GOSTiR, terenu rekreacyjnoTuszyńską
wypoczynkowego, ścieżki rowerowej
budowa miejsc do aktywnego wypoczynku,
tereny rekreacyjne
jak na stawach Stefańskiego
przebudowa drogi
ścieżka rowerowa
Ścieżki rowerowe
budowa ścieżek rowerowych
Ścieżki rowerowe
budowa ścieżek rowerowych
Parking
Nowe miejsca parkingowe
Przebudowa drogi
Ścieżka rowerowa
kanalizacja
podłączenie
modernizacja dróg gminnych i
nowa nawierzchnia asfaltowa
powiatowych
boisko
budowa boiska wielofunkcyjnego
przebudowa drogi
Utworzenie strefy
wypoczynkowo-rekreacyjnej
przy Strudze
Skomunikowanie przyległych
wsi komunikacją miejską
przebudowa drogi
Przebudowa drogi
budowa zbiornika wodnego
Tereny Zielone

nowa nawierzchnia asfaltowa

ul. Tuszyńska, Rzgów
Kalino
Rzgów, Gospodarz
Rzgów
tereny przy rzece Strudze
od Rzgowa do Grodziska
cała gmina
Cała Gmina
Okolice szkoły , przedszkola
Gospodarz
Pabianicka za Katowicką
cała gmina Rzgów
Kalinko
ul. ogrodowa (od skrzyżowania z
ul. południową w stronę kalinka)
Rzgów

Kalinko, Kalino

Kalinko
Rzgów, ul. Księdza Załuski
Ogrodowa
Rzgów
Rzgów

stadion dla biegaczy

utwardzenie kostką
nowa nawierzchnia
zbiornik wodny retencja + rekreacja
Budowa parku
realizowanie zadań związanych z
porządkiem i bezpieczeństwem publicznym
bieżnie, skocznie

Przebudowa drogi

ścieżka rowerowa

Powołanie SM w Rzgowie

Budowa toru wyścigowego
rozwój sieci internetowej
Rozwój sieci gazowej na terenie
gminy
remonty dróg
budowa kanalizacji
budowa przedszkola
Budowa parku, terenów
rekreacyjnych
infrastruktura techniczna

gmina Rzgów

sieć ogólnodostępna

Rzgów
ul. Grodziska prowadząca do tej
właśnie miejscowości i dalej na
Hutę, Kalino...
gmina Rzgów
Rzgów i okoliczne miejscowości

nawierzchnia, pobocza
kanalizacja
opieka przedszkolna

obszar gminy
teren gminy
teren gminy
Rzeka Struga przy hali sportowej

kanalizacja

teren gminy

budowa ośrodka pomocy
psychologicznej i zdrowotnej
Ryneczek Warzywny
Turystyka, tereny rekreacyjne

rozbudowa ośrodka zdrowia
postawienie budynków z lokalami
usługowymi na skwerku, na przeciwko
tramwaju
wybudowanie terenów do rekreacji i
spędzania wolnego czasu

objęcie ochroną terenów
położonych w Dolinie Neru

utworzenie uroczysk / parków
krajobrazowych w celu ochrony przyrody

Stadion

remont obiektu Zawiszy
Remont Placu 500-lecia , zwłaszcza placu
zabaw
budowa ścieżek rowerowych
modernizacja stawów w Gospodarzu
IT
drogi

Plac 500-lecia Plac Zabaw
Ścieżki rowerowe
budowa zalewu
inwestycje w e-usługi
remonty dróg
ośrodek zdrowia, rozbudowa i
nowi lekarze
światłowód
budowa światłowodu
Internet szerokopasmowy
remonty dróg w gminie

Modernizacja gminnej
przychodni zdrowia
sieć internetowa
Tworzenie nowych terenów
zielonych
Wykup części terenu wraz ze
stawem w Rzgowie -majątek
Gospodarz
ścieżki rowerowe
rozwój transportu drogowego

Rzgów, Starowa Góra
Rzgów
Rzgów
Stara Gadka wzdłuż Neru od
majątku w Gospodarzu do
granicy z Łodzią (ul Zastawna)
Rzgów
Rzgów
Cała Gmina
Gospodarz
gmina, siedziba urzędu
gmina

nowe specjalności lekarskie

Rzgów, Starowa góra

IT
światłowód
dostęp mieszkańców
drogi powiatowe i gminne

cały teren gminy
całą gmina
GOSPODARZ
obszar gminy

kompleksowa modernizacja

ul. Ogrodowa, Rzgów

szerokopasmówka
budowa terenów sportoworekreacyjnych, ciągów pieszych

Kalino

Stworzenie miejsca rekreacji i
wypoczynku, kąpielisko, park

budowa ścieżek rowerowych
częstotliwość komunikacji
budowa systemów odnawialnych źródeł
Odnawialne źródła energii
energii
Budowa obiektu rekreacyjnego basenu
Budowa basenu zewnętrznego
zewnętrznego
Place rekreacyjne dla młodzieży Miejsca spotkań
Przebudowa
Kanalizacja

Rzgów, Struga, Ner
Rzgów
cała gmina
Rzgów-Łódź-Pabianice
cała gmina
Rzgów

Teren Rzgowa
Gospodarz
Pabianicka za Katowicką wydłużyć
wydłużenie chodnika po prawej stronie
chodnik
do wjazdu do centrum biurowojadąc w kierunku Pabianic
handlowego
Przebudowa drogi
przebudowa drogi wraz z odwodnieniem Kalinko Morgi
przebudowa drogi
nowa nawierzchnia asfaltowa + chodnik Kalinko-Morgi
Budowa boiska sportowego
Budowa orlika
Kalinko
utwardzenie, wyznaczenie miejsc
rozbudowa parkingu
między GOK a ul. Ogrodową
parkingowych
Budowa obiektów rekreacyjnych ścieżki, trasy rowerowe, bieżnie
Rzgów teren GOSTiR
Tereny rekreacyjne
budowa infrastruktury rekreacyjnej
Rzgów

Liczniki nad sygnalizatorami
świetlnymi
Ścieżka rowerowa

wzrost bezpieczeństwa w obrębie
skrzyżowań
ścieżka

poprawa estetyki i
zagospodarowanie przestrzeni
publicznych

Place, skwery, miejsca spotkań

Ścieżki rowerowe
modernizacja szkół
Przygotowanie terenów
inwestycyjnych
ścieżki rowerowe
PBOŚ
Budowa nowych ścieżek
rowerowych
Tereny rekreacyjne

Powstanie szkoły średniej

Rzgów - Starowa Góra
rozbudowa terenów zielonych przy
altankach za boiskiem orlik.
Stworzenie miejsca odpoczynku dla
całych rodzin.
gmina Rzgów
Rzgów

budowa
pboś

obszar gminy
teren poza aglomeracja
Gmina Rzgów

Budowa terenów rekreacyjnych jak na
Stawach Stefańskiego

stworzenie zakładów aktywności
zawodowej dla osób dotkniętych Stworzenie zakładów gminnych
wykluczeniem
Świetlica wiejska
uruchomienie działalności Świetlicy
ochrona rzeki Ner
ochrona terenów w dolinie Neru
Zagospodarowanie terenów wzdłuż
Organizacja terenów do
rzeki Strugi, budowa zbiornika
wypoczynku, rekreacji
wodnego, ścieżek rekreacyjnych i
sportowych
budowa parkingu, zmiana organizacji
Przebudowa terenów przy hali
ruchu, sprzątnięcie lub zakrycie
sportowej i domu kultury
budynków na przeciwko domu kultury
stworzenie parku na wzniesieniu po
zagospodarowanie terenu po
starym wysypisku Józefów/
wysypisku
Konstantyna / Starowa Góra
siec IT
światłowód
komunikacja

zwiększenie ilości kursów autobusów

światłowód

ICT

Zagospodarowanie terenu przy
GOSTiR
transport !!!!!
Rozwój systemu kanalizacji
Modernizacja centrum Rzgowa
rozwój infrastruktury
budowa terenów rekreacyjnoturystycznych
Budowa boiska do lekkoatletyki
Przebudowa drogi

gmina Rzgów

Rzgów
Gmina Rzgów
Stara Gadka
Stara Gadka , Gospodarz
Rzgów

Rzgów

Starowa góra
gmina
RZGÓW - ŁÓDŹ RZGÓW PABIANICE
obszar gminy

kompleksowe zagospodarowanie

ul. Szkolna

autobus jadący do Łodzi
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
wymiana nawierzchni ulic przy pl.500-lecia,
odwodnienie, objęty małej architektury
tereny rekreacyjne

Kalino
Cała Gmina

Scena letnia, pumptrack, plac wodny zabaw,

Rzgów

budowa boiska z bieżniami ogólnodostępnego
Dziury

Rzgów
Rzgów
Guzewska a
Pabianicka
Kalinko

rondo

przebudowa skrzyżowania

Kanalizacja

budowa kanalizacji

Rzgów
Rzgów

stadion
Budowa ścieżki rowerowej
Budowa ścieżek rowerowych
Budowa basenu publicznego
Woda
Przebudowa drogi

wybudowanie nowego budynku z szatniami,
salami, natryskami, pomieszczeniami dla lekarza
rehabilitanta
asfaltowa
ścieżki rowerowe
Budowa zbiornika wodnego
Chodnik dla pieszych

poprawa estetyki i zagospodarowanie
skwery i miejsca spotkań
przestrzeni publicznych
Rozwój / budowa kanalizacji
Budowa zaplecza sportowego
umożliwiającego trenowanie
lekkoatletyki
BASEN
budowa basenu
Przychodnia Rzgów
Modernizacja przychodni w Rzgowie
zbiornik retencyjny

utworzenie lub renowacja zbiorników na Nerze

budowa ronda

Budowa Ronda
Przeniesienie go na teren na przeciwko
skateparku
kanalizacja

Rynek warzywny
dalsza budowa kanalizacji, i PBOŚ

stadion w Rzgowie, ul.
Tuszyńska
Rzgów
Rzgów - Starowa Góra
Gmina Rzgów
Rzgów
ul. Grodziskiej w
kierunku GrodziskaKalina
Rzgów

Stadion w Rzgowie
Rzgów
Rzgów
Gospodarz, Stara
Gadka
Rzgów
Rzgów
obszar gminy

5. Proszę wymienić 3 obiekty (m.in. budynki) / obszary, a terenie gminy, które Pani/Pana
zdaniem w pierwszej kolejności wymagają odnowienia, modernizacji, nadania nowych
funkcji:
Obiekty / budynki wymagające odnowienia, modernizacji, nadania nowych funkcji
Stadion Miejski
chodnik na całej długości wsi
Siedziba MOPS (piętro + budynek obok)
piętro MOPS ul. Rawska
Rynek Rzgów
Gminna Przychodnia Zdrowia
Rzeka Struga/ Ner
Chodniki
Plac zabaw
Przychodnia
Poczta
modernizacja placu zabaw
Droga
MOPS
skwer na skrzyżowaniu łódzkiej i pabianickiej
Rynek warzywny
Cmentarz Wojenny
Skwer naprzeciw policji

Lokalizacja
Rzgów
Kalino
Rzgów, Rawska
Rzgów
Plac 500-lecia
Rzgów
Rzgów
Cała gmina
Park
Rzgów
Rzgów
Rzgów
Kalinko Morgi
Rzgów ul. Rawska
Rzgów
Trzeba przenieść
Stara Gadka
Rzgów

Gminna Przychodnia Zdrowia
tereny zielone i turystyka
STARE DOMY
kościół
kościół
zagospodarowanie terenu za halą sportową
GOPS
drogi i kanalizacja
kapliczki w gminie
Przychodnia Zdrowia
Ryneczek warzywny
budynek dawnej szkoły
Cmentarz Wojenny
Plac 500-lecia
Przychodnia Zdrowia
stare domy w Rzgowie
obiekty sakralne, kapliczki
drogi gminne
zespół zabytkowy gospodarz
kościół, zespół gospodarz
obiekty sakralne
MOSIR i tereny wokół

Obiekty / budynki wymagające odnowienia, modernizacji, nadania
nowych funkcji
Gminna Przychodnia Zdrowia
Cmentarz Wojenny
zabytkowy budynek obok MOPS ul. Rawska
Ścieżki rowerowe

Rzgów
Rzgów
RZGÓW
Rzgów
centrum gminy
Rzgów
Rzgów, ul. Rawska
teren gminy
odnowienie
Rzgów
Rzgów
STARA GADKA
Stara Gadka
Rzgów
Rzgów
Rzgów
na terenie gminy
gmina jako całość
gospodarz
Rzgów, gospodarz
na obszarze gminy
MOSIR

Lokalizacja

Rzgów
Stara Gadka
Rzgów
cała gmina
Altanki rekreacyjne za boiskiem
Tereny rekreacyjne
Orlik
Plac zabaw w Rzgowie
Rzgów
Plac 500-lecia
Rzgów
Cmentarz wojenny
Gadka
budynek szkoły podstawowa sale gimnastyczne wraz z szatniami, korytarze Rzgów
Boisko
Kalinko
ogrodzenie cmentarza
Rzgów, ul. Cmentarna
Stadion Miejski
Rzgów
boisko w Starowej Górze
Starowa Góra
przychodnia zdrowia
Rzgów
zabudowania gospodarcze
gospodarz
Plac Zabaw
Rzgów
Rzeka Struga i Ner
Rzgów
zabytkowy dworek
Gospodarz
budynek dawnej szkoły
Stara Gadka
Przychodnia Zdrowia
Rzgów

Plac zabaw w Rzgowie
cmentarz Stara Gadka

Rzgów
Stara Gadka

Obiekty / budynki wymagające odnowienia, modernizacji, nadania nowych
funkcji
Placówki oświatowe
Żłobek w Rzgowie - przeznaczenie całego budynku na przedszkole/żłobek
Przystanki
Przychodnia zdrowia
plac zabaw
budynek na stadionie
Teren zielony za szkołą podstawową w Rzgowie
Parking przy szkole
Parking przy szkole
Plac Zabaw
stare drewniane domy w centrum miasta
Dworek
Plac zabaw Plac 500 lecia
Teren Przy szkole w Rzgowie

Lokalizacja
Kalino, Rzgów,
Guzew
Rzgów, Letniskowa
Gmina Rzgów
Rzgów
Rzgów
Rzgów, ul. Tuszyńska
Rzgów
Rzgów
Rzgów
Rzgów
Rzgów
Gospodarz
Rzgów
Rzgów

6. Kluczowy element, z którego Gmina Rzgów może być dumna (proszę wymienić
maksymalnie 3):
Park Miejski w Rzgowie
urząd Gminy i poczta - miejsca gdzie zawsze szybko, sprawnie i rzeczowo można załatwić każdą sprawę
wygląd placu 500-lecia
Bogata oferta kulturalna i sportowa Przedsiębiorczość mieszkańców Koncentracja na ochronie środowiska
Zrównoważony rozwój, otwartość na głos i potrzeby mieszkańców, aktywni mieszkańcy
Hala Sportowa, Kościół
Piękny park, budynek gminy, GOSTiR, GOK
GOSTiR, GOK , Drogi rowerowe
Rozwój przedsiębiorczości w gminie, Kościół , GOSTiR
Dom Kultury . Biblioteka Publiczna.
Imprezy , plac 500-lecia , historia
Hala sportowa, Gminny Ośrodek Kultury
oświata, kultura, sport
Ptaka i Mandorii Burmistrza
GOK. Hala Sportowa, Zadbany park w centrum
Jestem zadowolona z poziomu dostępności dla dzieci zajęć sportowych, kulturowych rozwijających
zainteresowania. Z nowo powstałych atrakcyjnych budynków i utrzymanie budynków użyteczności publicznej
na dobrym poziomie wizualnym (oprócz MOPS ul. Rawska!!!) GOK- spektakle, kabaret, seanse filowe. Duży
plus!!! i inne atrakcje z okazji np. Dnia Dziecka.
Hala sportowa
Hala Sportowa, Centra Handlowe
Hala GOSTiR Gminny Ośrodek Kultury Mandoria
Hala Sportowa

Gminny ośrodek sportu, kultury, straż pożarna
CH Ptak, GOK, GOSTIR
GOK
CH PTAK
czyste powietrze, bliskość łodzi, wygodny dojazd
Hala sportowa
blisko Łodzi
GOSTiR, GOK, Kościół
Zakład wodociągów, GOSTiR, Szkoła Podstawowa
1/ zadbane centrum Rzgowa 2/ Hala sportowa i jej dostępność dla społeczeństwa 3/ dostępność kanalizacji
Hala sportowa, kościół, przedszkole Guzew
brak bezrobocia, lokalizacja, miejsce do wypoczynku
CH PTAK znane na całą Polskę
gospodarz zespół zabytkowy, PTAK
PTAK, LOKALIZACJA
czysto, wygonie się mieszka
DOM KULTURY, HALA SPORTOWA

7. Proszę ocenić warunki życia / działalności w Gminie Rzgów oraz możliwości jej rozwoju
a) Atrakcyjna jako miejsce zamieszkania

b) Atrakcyjna jako miejsce do pracy

c) Atrakcyjna jako miejsce do wypoczynku

d) Atrakcyjniejsza niż sąsiednie gminy

e) Położona w atrakcyjnym miejscu

f) To gmina, w której można czuć się bezpiecznie

g) To gmina, z którą jestem silnie związany/a

8. Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź z czym chciał(a)by Pani/Pan aby utożsamiano Gminę
Rzgów w roku 2030?

Inne: z gminą, która ma wysokie dotacje do fotowoltaiki, w każdej ulicy ma kanalizację, która
dotkliwie kara palących śmieciami w piecach c.o. Z gminą przyjazną dla swoich mieszkańców,
dbającą o ich interesy – wszystkie (zdrowotne, ekonomiczne i prorozwojowe).

9. Inne wnioski i propozycje do Strategii Rozwoju Gminy Rzgów
z gminą w której służby policyjne działają na najwyższym poziomie i sprawnie reagują na wszelkie problemy
(monitoring we wsiach) z gminą w której jest transport publiczny ze wsi Kalino do Łodzi !!!!!!!!
Gmina atrakcyjna turystycznie - rozwój infrastruktury turystycznej, rowerowej.
Wysokie dotacje do odnawialnych źródeł energii np. fotowoltanika od 50% nawet do 90% (z tego względu, że
mieszkaniec udostępniając swój dach lub teren, pomijając fakt swoich niskich rachunków za energię, pomaga
chronić środowisko, produkuje energię dla innych. Ogólnie moim skromnym zdaniem, inwestor udostępniając
swoją własność dla ekologii powinien mieć prawie w całości dofinansowaną taką, bądź podobną instalację).
Brak terenów do odpoczynku w okresie letnim co za tym idzie brak małej gastronomi na terenie gminy. Brak
miejsc dla dzieci i młodzieży do bezpiecznej zabawy zimą. Nie wystarczająca ilość ścieżek rowerowych.
Stworzenie miejsc atrakcyjnych turystycznie i rekreacyjnie.
Propozycje: górka saneczkowa, lodowisko, basen dla szkoły, więcej ścieżek rowerowych Sugestie: Tak
planować inwestycje by nie były uciążliwe dla okolicznych mieszkańców.
Wybudowanie linii kolejowej połączenia miejskiego
Wnioskuję o tereny rekreacyjne, spacerowe. Nie ma gdzie pójść na spacer z wózkiem, nie ma gdzie biegać czy
chociażby pochodzić z kijkami.
Wnioskuję o budowę terenów rekreacyjnych - park, ścieżki, zbiornik wodny, bieżnia - nie wszyscy lubią i
muszą grać w piłkę.
Budowa basenu, lodowiska, miejsca wypoczynku nad wodą.
mniejsze podatki lokalne
Gmina nie posiada elementów rekreacyjnych, nie ma gdzie wyjść z dzieckiem na sanki, rower etc. Nie brak jest
inwestycji i działań ekologicznych. Gmina sprawdza się dobrze jako sypialnia Łodzi jednak nie jest to miejsce
do spędzania czasu wolnego z rodziną co skutkuje brakiem rozwoju małej gastronomi czy integracji społecznej.
Gmina nie posiada miejsc do działań plenerowych, nie ma punktów turystycznych miejsc do aktywnego
wypoczynku zewnętrznego. Nie posiada atrakcji turystycznych i rekreacyjnych. Było by cudownie móc
odpoczywać w miejscu zamieszkania, zamiast jechać do Łodzi. Gmina kładzie za mały nacisk na pozyskanie
funduszy unijnych.
objęcie ochroną terenów położonych w Dolinie Neru - utworzenie uroczysk / parków krajobrazowych w celu
ochrony przyrody np. Stara Gadka wzdłuż Neru od majątku w Gospodarzu do granicy z Łodzią (ul Zastawna)
aby uchronić te tereny przed degradacją (jak np. Starowa Góra) Wspieranie zalesiania nieużytków - mało
terenów zielonych w gminie!
utworzenie zbiorników retencyjnych na Nerze
W gminie brakuje inwestycji finansowanych z środków UE, brak miejsc do odpoczynku i rekreacji, brak
rozlewiska, stawu czy miejsca na wypoczynek czy integrację społeczną. Brak inwestycji pro ekologicznych.
Sztandarowe inwestycje powstają bardzo wolno, duża liczba projektów jest robiona po taniości a nie w dobrej
jakości, niema spójnego wizerunku gminy. Brakuje obiektów, terenów zewnętrznych do odpoczynku.
ochrona rzeki Ner i terenów słabiej zurbanizowanych

METRYCZKA

