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Szanowny Panie. 

Na początku pragnę poinformować, a w zasadzie przypomnieć Panu Radnemu, że kamery 
internetowe dające obraz z części ulicy G. Narutowicza i ks. Sz. Rembowskiego są kamerami służącymi 
tylko i wyłącznie dla celów promocji projektu rewitalizacji Parku Kulturowego Miasto Tkaczy. 
Zamontowane zostały w maju 2009 roku i nigdy nie posiadały funkcji nagrywania obrazu. Nie były 
i nie mogą być również elementem systemu monitoringu miejskiego, ponieważ posiadają małą 
rozdzielczość, która wynikała z przepustowości łącz internetowych. 

Projekt pn. „Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza" 
jest realizowany wg ściśle określonego w 2008 r. harmonogramu. Do dnia 30 kwietnia 2011 r. 
mieliśmy możliwość ponoszenia kosztów kwalifikowanych, następnie prowadziliśmy procedurę 
odbioru Domów Tkaczy przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Równolegle przeprowadziliśmy 
konkursy dla organizacji pożytku publicznego w celu wyłonienia instytucji do realizacji programu 
kulturowego. Po wykonaniu tych zadań, od początku lipca skupiliśmy się na zapewnieniu poczucia 
bezpieczeństwa na zrewitalizowanym terenie i wyznaczyliśmy nowe- wyższe standardy czystości, jak 
również zachowań mieszkańców na terenach publicznych. 

Nie trzeba Panu Radnemu tłumaczyć jak w świadomości obywateli naszego miasta i częściowo w 
rzeczywistości była odbierana dzielnica poddana rewitalizacji. Naturalnym zachowaniem części 
społeczeństwa było picie alkoholu na ulicach i głośne, wulgarne zachowanie. 

Od dwóch i pół roku, od czasu, gdy rozpoczęły się pierwsze prace badawcze w ramach projektu, 
a następnie działania inwestycyjne, Pełnomocnik ds. Parku Kulturowego Miasto Tkaczy prowadził 
rozmowy i konsultacje społeczne ze społeczeństwem rewitalizowanego terenu. Większość 
mieszkańców była i jest zadowolona z efektów rewitalizacji. Kilkanaście osób, głównie młodych, nie 
zrozumiało, że dzielnica się zmieniła i, że zachowania dotychczasowe nie mogą być kontynuowane. 
Takie osoby muszą być objęte działaniami Policji i Straży Miejskiej. 

Sprawa zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i wykroczeń była przeze mnie omawiana z zastępcą 
Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu i komendantem Straży Miejskiej. W bezpośrednim 
kontakcie ze służbami są pracownicy powołanej do zarządzania Parkiem Kulturowym komórki 
Pełnomocnika ds. Parku Kulturowego Miasto Tkaczy. Efekty są już widoczne. Sporadycznie występują 
już tylko przypadki spożywania alkoholu w miejscach publicznych, teren staje się czysty. Skądinąd 
ulice od dnia 1 września są sprzątane codziennie. Zależało mi na utrzymaniu czystości w soboty i 
niedziele - dniach, w których pojawia się najwięcej turystów. Efekt poprawy wizualnego odbioru jest 
bardzo widoczny. Kontrolą zgierskiej Straży Miejskiej jest objęta czystość chodników i placów, jak 
również reklamy na terenie Parku Kulturowego. Te działania również przynoszą pozytywne efekty. 
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Na terenie rewitalizowanym zastosowaliśmy, wspólnie ze służbami, sprawdzony model 
postępowania. Pierwszy, pod hasłem „zero tolerancji", dla zachowań na terenach publicznych i 
dotyczy on wykroczeń, np. wulgaryzmów, picia alkoholu i śmiecenia. W tych działaniach uczestniczy 
Straż Miejska i dzielnicowy Policji Powiatowej. Prowadzone działania spowodować mają, po pierwsze 
wykrycie sprawców czynów karalnych, a po drugie wyeliminowanie przestępczości na tym terenie. 
Chociaż trzeba przyznać, że zdarzenia takie często nie występują. Wszystko to ma się odbyć (jak we 
wspomnianym mieście) bez przesiedleń mieszkańców. Doświadczenia wskazują, że przy podjętych 
stanowczych i długotrwałych działaniach przestępstwa ustają i nie są przenoszone do innych rejonów 
miasta. 

Odpowiadając na dwa pierwsze Pana pytania: 

ad.l Od początku 2011 r. zdarzyły się dwa czyny karalne. Jeden z nocy z 18 na 19 lipca- pomalowany 
został graffiti (z napisami dotyczącymi klubu Widzew) parkan wzdłuż ulicy ks. Sz. Rembowskiego. 

Drugi w nocy 30 sierpnia, w trakcie której wandale rozkręcali deski od ławek, wyrwane zostało jedno 
suche drzewo, lekkiemu uszkodzeniu uległy drzwi do Domu Tkacza przy ul. G. Narutowicza 6. 
Skradziona została również kamera internetowa. 

W obu przypadkach zawiadomienie o przestępstwie składał Pan Arkadiusz Bogusławski- Pełnomocnik 
ds. Parku Kulturowego Miasto Tkaczy. Zawiadomienia dotyczyły uszkodzenia zabytku- Parku 
Kulturowego Miasto Tkaczy. Czyn uszkodzenia zabytku zagrożony jest zdecydowanie wyższą karą, niż 
kwalifikacja czynu jako wykroczenia czy uszkodzenia mienia. W obu przypadkach zostały wykonane 
czynności na miejscu zdarzenia przez pion kryminalny policji i prowadzone są dochodzenia. 

Ad. 2 Statystyki dotyczące wykrywalności prowadzone są przez Policję i Policja powinna być 
adresatem Pana pytania. 

Determinacja moja i pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie Parkiem Kulturowym Miasto 
Tkaczy w sprawie wyeliminowanie zdarzeń karalnych na terenie Miasta Tkaczy jest duża i sądzę, że na 
przestrzeni dwóch miesięcy we współpracy z Policją zgierską i Strażą Miejską zlikwidujemy 
występowanie zdarzeń niepożądanych. 
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