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Prezydent Miasta Zgierza 

Pan Przemysław Staniszewski 

W związku z brakiem odpowiedzi na postulaty mieszkańców Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu 
zawarte w piśmie z dn. 20 09 br. Zarząd Rady Osiedla Nowe Miasto ponownie zgłasza zawarte w 
tym piśmie potrzeby mieszkańców celem ich realizacji( kopia w załączeniu). 
Jednocześnie informuję, że mieszkańcy Zgierza w tym także spoza granic osiedla Nowe Miasto 
domagają się doprowadzenia do stanu używalności dwóch nieruchomości na Placu Kilińskiego. 
Chodzi o plac tuż przy Biedronce i o plac sąsiadujący z terenem Banku PKO. 
Oba doraźnie pełnią funkcje parkingowe. Oba jednak sąw krytycznym stanie technicznym. 
Oba te place znajdujące się na .centralnym pJacu Zgierza .chluby temu miastu nie przynoszą. 
Nie upiększają też tego miejsca cztery pojemniki na odpady komunalne stojące tuż przed wejściem 
do Biedronki. Podobnie zresztą jak składzik z opadami poprodukcyjnymi gromadzonymi wzdłuż 
wschodniej ściany Biedronki. Dzwoniący w tych sprawach mieszkańcy stwierdzają, że przy 
odrobinie dobrej woli da się z Placu Kilińskiego zrobić prawdziwe cacuszko. Istnieje bowiem 
instytucja wykupu nieużytkowanych nieruchomości z przeznaczeniem ich na cele publiczne. 
Już w tej chwili wygląd większości Placu Kilińskiego sprawia przyjemne wrażenie. 
Z drobiazgów postulują o założenie lustra ułatwiającego wyjazd z kwartału przy banku z zamiarem 
skrętu w lewo w ulicę Długą. Wyjazd utrudniają parkujące wzdłuż ulicy Długiej samochody. 
Postulują także, by w miejsce klona skutecznie zasłaniającego tarczę zegara posadzić w tym 
miejscu coś niskopiennego. Jeszcze tylko skuteczne odprowadzenie gromadzącej się w trzech 
miejscach wody opadowej lub roztopowej. Dotyczy kwartału z Biedronką. Ta część Placu 
Kilińskiego jest przecież skanalizowana. Skanalizowane jest także torowisko tramwajowe. To 
dlaczego tylko woda nie spływa. Moim zdaniem porobione są nieodpowiednie spadki. I trwa to już 
co najmniej kilka lat. (czytaj od początku rewitalizacji Placu Kilińskiego) Uporządkowania wymaga 
sposób parkowania na ul. 1-go Maja do 3 Maja. Miejsca więcej nie będzie. Dlatego, aż prosi się o 
wyznaczenie miejsc parkingowych skośnie do biegu ulicy. Tak by możliwy był jednoczesny ruch 
pojazdów obok jadącego tramwaju. Można by jeszcze o budynku starego młyna, budynku na rogu 
Długiej i Narutowicza i infrastrukturze tramwajowej od Łąkowej do Helenówka itd. itd. 
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