
Zgierz dnia 16 wrzesień 2019 roku 

Jakub Filipowicz 

Proszę w imieniu swoim oraz mieszkańców o zwrócenie uwagi na konieczność dokonania 
prewencyjnych interwencji służb tj Straży Miejskiej oraz Policji w miejscach gdzie wieczorami i w nocy 
spotykają się różne grupy ludzi. Te miejsca to m.in. zatoka przy kościele pod wezwaniem „ Marii Panny 
Różańcowej" ul. Parzęczewskiej ( wjazd do garaży), parking przy sali gimnastycznej SP 12 w Zgierzu ul. 
Staffa oraz zatoka przy zbiegu ulic Tuwima i Staffa ( zakręt). W godzinach wieczornych oraz nocnych we 
wskazanych lokalizacjach notorycznym precedensem jest pojawienie się wielu osób w samochodach, których 
zachowanie powoduje obawy mieszkańców co do swego bezpieczeństwa. Mieszkańcy wyżej wymienionych 
ulic wielokrotnie wskazywali także na fakt odbywania się nocnych wyścigów samochodowych jak 
i motorami, które zakłócają mir nocny oraz stwarzają niebezpieczeństwo. 

Szanowny Panic Prezydencie proszę o zainteresowanie się tą sprawą i zlecenie odpowiednim 
służbom dokonanie odpowiednich działań prewencyjnych. 
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Zgierz, dnia 26 września 2019 r. 
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Jakub Filipowicz 

Radny Rady Miasta Zgierza 

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w dniu 16 września br. w załączeniu 

przekazuję informację przygotowaną przez Komendanta Straży Miejskiej w Zgierzu. 
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Zgierz, dnia 24.09.2019 r. 
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Pan Jakub Filipowicz 
Radny Rady Miasta Zgierza 

Szanowny Panie Radny 

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 16 września 2019 r. 
dotyczącą spotykania się w godzinach wieczornych i nocnych różnych grup ludzi 
w rejonie ul. L. Staffa i ul. Parzęczewskiej w Zgierzu oraz odbywających się tam 
wyścigów samochodowych i motocyklowych, uprzejmie informuję, że Straż Miejska 
w Zgierzu podejmie działania prewencyjne w tym zakresie, zgodnie z posiadanymi 
kompetencjami. 

Ponadto informuję, że w dniu 20 września 2019 r. skierowane zostało pismo 
do Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu, z prośbą o podjęcie działań 
prewencyjnych w tym zakresie. 
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