
Prezydent i nowi wiceprezydenci będą rządzić miastem

W ubiegłym tygodniu łodzianie poznali nowego gospodarza miasta – Tomasza Sadzyńskiego, który 
przez najbliższe dziesięć miesięcy będzie rządził Łodzią. Na specjalnie zwołanej konferencji 
prasowej prezydent przedstawił swoich wiceprezydentów, którzy będą zastępować pełniącego 
funkcję prezydenta miasta Tomasza Sadzyńskiego.

- Po wielu rozmowach, spotkaniach z klubem dzisiaj podjąłem decyzję, jacy wiceprezydenci będą 
współrządzić ze mną miastem. Jest to bardzo dobra decyzja, wynik porozumienia i zbliżonego 
poglądu, jak powinno zmieniać się w najbliższym czasie nasze miasto – mówił prezydent Tomasz 
Sadzyński.

Jako pierwszego gospodarz miasta przedstawił Dariusza Jońskiego, który w Radzie Miejskiej był 
do dzisiaj przewodniczącym klubu RM Lewica i mocno angażował się w sprawy czystości i dróg w 
Łodzi. 

Jako drugiego kandydata na wiceprezydenta prezydent przedstawił Wiesławę Zewald, która 
dotychczas była kuratorem oświaty. „Najlepszy specjalista od edukacji w województwie” – tak o 
przyszłej pani wiceprezydent mówił gospodarz Łodzi. 

Kolejnym zastępcą prezydenta będzie Łukasz Magin, który był prezesem Zarządu Spółki w 
Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Zgierzu, a ostatnio również doradcą 
Ministra Sprawiedliwości. 

Wiceprezydentem Łodzi będzie także Marcin Bugajski, który pracował do dzisiaj w Radzie 
Miejskiej jako radny w klubie Platformy Obywatelskiej. Jednym z zadań nowego wiceprezydenta 
będzie pilotowanie najważniejszego projektu w mieście, czyli dworca podziemnego.

- Formalności będą się dokonywać w ciągu najbliższych dni – wyjaśnił gospodarz Łodzi. - Dzisiaj 
zostało podpisane porozumienie między klubami RM - Platformą Obywatelską i Lewicą o 
współpracy w Radzie Miasta. Zapewniam, że rozmawiałem ze wszystkimi klubami w Radzie i 
nadal będę to czynił. Liczę także na współpracę Prawa i Sprawiedliwości. Zadeklarowałem się, że 
będę miał cykliczne spotkania z klubem.

- Nie jest łatwo się zrzec mandatu radnego. Lewica chce pokazać, że jeśli chodzi o czystość i drogi 
inną jakość. Zdajemy sobie sprawę, że będzie trudno zrobić to w ciągu dziesięciu miesięcy – 
powiedział nowy wiceprezydent Dariusz Joński. – Najważniejsza rzecz to skoordynować prace 
wszystkich instytucji, placówek i firm, które prowadzą roboty drogowe w Łodzi – nawet pracując 
dzień i noc - oraz ogłosić 3-letni przetarg na odśnieżanie miasta. 

Kto zastąpi Dariusza Jońskiego jako przewodniczącego klubu, okaże się w najbliższym czasie.

http://www.uml.lodz.pl/index.php?str=1732&id=18257


- Dostałam wyzwanie i je przyjęłam – wyjaśniła nowa pani wiceprezydent Wiesława Zewald. – 
Możecie Państwo zapytać, czy to nie jest pozostawienie dzieci i młodzieży z województwa i tego 
czym zajmowałam się na rzecz miasta. To jest sytuacja szczególna, traktuje ją jako godzinę, w 
której trzeba nieść swoją pomoc mieszkańcom. Całe moje życie zawodowe związane jest z 
edukacją.

- W ciągu ostatnich trzech miesięcy zajmowałem się m.in. przygotowywaniem resortu 
sprawiedliwości do sprawowania przez Polskę prezydencji – mówił zastępca prezydenta Łukasz 
Magin. – Urodziłem się w Łodzi i studiowałem tutaj na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale 
Studiów Międzynarodowych i Politologicznych.

- Szczegółowa informacja, który z wiceprezydentów, jakimi zadaniami będzie się zajmował, pojawi 
się w zarządzeniu – wyjaśnił prezydent Tomasz Sadzyński. 
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