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Interpelacja 

Wierząc, że Zgierz może stać się miastem ładnym, z którego mieszkańcy będą 
bezsprzecznie dumni i będą z przyjemnością po Zgierzu spacerować wraz ze swoimi 
przyjezdnymi gośćmi proszę o wykonanie odpowiednich prac pielęgnacyjnych 
w zakresie zieleńców i klombów m.in. na pi. Kilińskiego w wielu miejscach spod 
spłyniętych kamyków wystaje nieestatycznie, prawdopodobnie, agrotkanina. 

Wiem, że prowadzone są różne prace nasadzeniowe, także w obrębie placu, dlatego 
chciałbym sprecyzować, że chodzi o te części, które wykonane były w przeszłości. 

Proponuje także, aby w narożniku ul. Długiej i ks. Popiełuszki wykonać niewielki 
zieleniec/kwietnik, który uatrakcyjni tamten kawałeczek miasta. W tym miejscu 
chciałbym zauważyć, że ten fragment chodnika jest niewykorzystywany aktywnie przez 
pieszych. 
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Radny Rady Miasta Zgierza 

Odpowiadając na Pana interpelację, zgłoszoną w dniu 30 maja br. w sprawie 

wykonania prac pielęgnacyjnych na rabatach zlokalizowanych na placu Kilińskiego 

w Zgierzu - kwartał przy pętli tramwajowej oraz z fontanną informuję, że w miesiącu czerwcu 

zostaną dokończone prace związane odchwaszczaniem. cięciem oraz uzupełnieniem żwirem 

ogrodowym rabat zlokalizowanych na przedmiotowych kwartałach. 

W kwestii narożnika usytuowanego przy skrzyżowaniu ulicy Długiej 

i Popiełuszki informuję, że w przedmiotowym miejscu w roku ubiegłym wykonano montaż 

barier drogowych wraz z zamontowaniem kwiatów sezonowych w skrzynkach. Przyznaję, 

że wskazany przez Pana Radnego teren nie jest do końca wykorzystany. Widzę możliwość 

zagospodarowania przedmiotowego terenu w formie ..parkietu". Parkiet jest to przestrzeń 

małych przyulicznych miejsc do odpoczynku i posiedzenia, gdzie jest mało oaz zieleni. 

W wskazanym miejscu mógłby stanąć zestaw siedzisk umajonych zielenią oraz z miejscami 

postojowymi dla rowerów. Gmina Miasto Zgierz będzie analizowała możliwość 

zrealizowania przedsięwzięcia w ramach dostępnych środków finansowych. W przypadku 

ich niewystarczającej wysokości zaplanujemy realizację na następny rok budżetowy. 

Tego typu rozwiązania mogą stanowić dobry pomysł na zgłoszenie go do Budżetu 

Obywatelskiego. 
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