
Łukasz Wróblewski 
Radny Miasta Zgierza 

Platforma 
^Z/ Obywatelska 
Klub Radnych 
Koalicja Obywatelska 

Zgierz 28 marca 2019r. 

Pan Przemysław Staniszewski 

Prezydent Miasta Zgierza 

Interpelacja 

W celu zwiększenia partycypacji społecznej, ułatwienia dostępu do informacji, promocji 
wewnętrznej miasta proszę, w wyniku rozmów z mieszkańcami o rozważenie możliwości 
ustawienia gablot informacyjnych (podobnych do tej stojącej przed UMZ w każdym 
z osiedli Zgierza. 

Taka gablota, z planem miasta, miejscem na informacje od Rady Osiedla byłaby nie tylko 
punktem informacyjnym, ale także budującym więź z osiedlem, miastem oraz dzięki 
łatwiejszemu dostępowi do informacji także motywującym mieszkańców do większej 
aktywności lokalnej. 

Dodatkowo, przy odpowiedniej konstrukcji takiej gabloty, mogłaby ona stanowić 
podstawę dla kolejnych kamer monitoringu miejskiego. Mogłyby zostać one wyposażone 
w przyciski SOS, łączące natychmiastowo z posterunkiem Straży Miejskiej. 

Proszę o rozważenie tej prośby i propozycji. 

WYDZIAŁ O R G A N I Z A C Y J N Y 
BiiTO Rady Miasta Zgierza 
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Zgierz, dnia kwietnia 2019 r. 

Pan 

Łukasz Wróblewski 

Radny Rady Miasta Zgierza 

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie dotyczącej 
umieszczenia gablot informacyjnych na terenach poszczególnych osiedli miasta Zgierza, 
informuję, iż: 

Na terenach objętych działaniem poszczególnych jednostek pomocniczych Gminy 
Miasto Zgierz, zlokalizowane są tablice informacyjne, spełniając wystarczająco funkcję  
przekazywania informacji mieszkańcom osiedli. Wobec uzyskanych informacji, poniżej 
przedstawiam wykaz lokalizacji powyższych tablic: 

- na terenie osiedla Podleśna zlokalizowane są dwie tablice informacyjne przy 
ul. Dygasińskiego i ul. Kasprowicza ( przy przystankach autobusowych). 

- na terenie osiedla Chełmy - Adelmówek zlokalizowane są trzy tablice informacyjne przy 
ul. Osiedlowej, ul. Zagajnikowej. ul. Chełmskiej. 

- na terenie osiedla Piaskowice - Aniołów zlokalizowane są cztery tablice informacyjne przy 
ul. Wiosny Ludów. ul. Aleksandrowskiej, ul. Okręglik. ul. Skośnej. 

- na terenie osiedla Kurak zlokalizowane są trzy tablice informacyjne przy ul. Łąkowej 20. 
ul. Czarnej 2D. ul. Milenijnej 21. 

- na terenie osiedla Proboszczewice-Lućmicrz zlokalizowane są cztery tablice informacyjne 
przy ul. Ozorkowskiej ( przy SP 10). ul. Ozorkówskiej/ul. Ogrodniczej, ul. Rozrywkowej, 
skrzyżowanie ul. Boboli i ul. Witosa. 

- na terenie osiedla Stare Miasto zlokalizowana jest tablica informacyjna przy 
Urzędzie Miasta Zgierza, 

- na terenie osiedla 650-lecia zlokalizowana jest tablica informacyjna przy 
ul. Parzęczewskiej 38 B. druga tablica będzie zamontowana na ul. Witkacego przy 
..Sezamie". 

- na terenie osiedla Przybyłów będzie zlokalizowana tablica informacyjna przy 
ul. 1 -go Maja (Park Miejski). 

WYDZIAŁ O R G A N I Z A C Y J N Y 
Biuro Rady Miasta Zgierz* 
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