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SA, 

Odpowiadając na wniosek Zarządu Osiedla 650-lecia w Zgierzu informujemy, że 

wszystkie przęsła należące do ogrodzenia Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej zostały 

zabezpieczone. Podejmowaliśmy i wciąż podejmujemy działania w kierunku pozyskania 

środków finansowych na naprawę ogrodzenia. W dniu 11 lutego 2013 r. skierowaliśmy 

pismo w tej sprawie do Oddziału Dziedzictwa Kulturowego i Ochrony Pamięci Narodowej 

Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, którego zadaniem jest prowadzenie spraw związanych z 

utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych oraz przydzielanie gminom dotacji na 

utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Kierownik Oddziału Dziedzictwa Kulturowego i 

Ochrony Pamięci Narodowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego poparł nasz wniosek i 

wystąpił do Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczennictwa w Warszawie z prośbą o 

rozważenie możliwości sfinansowania remontu ogrodzenia. Przy obecnym stanie ogrodzenia i 

postępującej jego degradacji po wizji lokalnej przedstawiciela Oddziału Dziedzictwa 

Kulturowego i Ochrony Pamięci Narodowej podjęta została decyzja o całkowitej naprawie tj, 

odbudowaniu od podstaw. Liczymy na przyznanie środków finansowych w 2014 r. aby 

rozpocząć pierwsze prace. Dodatkowo pragnę poinformować, że przejście biegnące od ul. 

Parzęczewskiej do ul. Baczyńskiego w Zgierzu, bezpośrednio przylegające do ogrodzenia 

cmentarza znajduje się na terenie Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która w najbliższym 

czasie nie planuje zainstalowania tam oświetlenia ulicznego. Ważnym elementem 

zapewnienia bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej jest oświetlenie uliczne, dlatego jego 

brak w tym rejonie miasta sprzyja występowaniu aktów wandalizmu (kradzieży stalowych 

elementów, nanoszenia graffiti, wyrzucaniu śmieci), dlatego pragnę zapewnić ze 

funkcjonariusze Straży Miejskiej w Zgierzu częściej patrolują ten teren miasta. 
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Natomiast w kwestii zwiększenia dostępności biletów komunikacyjnych na terenie Miasta 

Zgierza informuję, iż wszystkie punkty sprzedaży prowadzone są przez podmioty prywatne i 

lokalizacja tych punktów jest niezależna od nas. 

W siedzibie Miejskich Usług Komunikacyjnych na bieżąco prowadzona jest sprzedaż 

hurtowa biletów i znaczków zarówno podmiotom zgierskim jak i hurtownikom 

ogólnopolskim. 

Pasażerowie mają możliwość zakupu biletów w systemie mobilnym poprzez dwie firmy : 

SkyCash oraz MoBilet. Jest to rozwiązanie bardzo popularne zwłaszcza wśród młodej grupy 

pasażerów. W autobusach oraz na przystankach dostępne są instrukcje zawierające techniczny 

opisy zakupu biletów. 

Od początku grudnia w autobusach linii 3A w godzinach cieszących się największym 

obłożeniem tj: 8:00- 15:00 od poniedziałku do piątku prowadzona jest sprzedaż biletów 

bezpośrednio w autobusie przez wyznaczonego sprzedawcę. Ma to ułatwić możliwość zakupu 

biletów osobom zwłaszcza z poza Zgierza oraz zachęcić do skorzystania z nowej linii. 

Zakup bile matów z uwagi na koszt obecnie nie jest możliwy do realizacji. 

MUK w miarę możliwości zachęca sprzedawców do zakupu biletów komunikacji 

autobusowej poprzez proponowanie różnego typu rabatów. 


