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Prezydent Miasta Zgierza 

Wniosek 

Rada Osiedla Nowe Miasto wnioskuje o : 

- rozpatrzenie możliwości likwidacji znaku oznaczającego zakaz zatrzymywania 
się i postoju znajdującego się na ulicy Dubois 20 na wysokości bloku nr 9. 

- rozpatrzenie zasadności wycięcia brzozy stojącej w okolicy skrzyżowania 
„majowego" ze względu na jej stan zdrowotny. 

- podcięcie gałęzi drzew utrudniających korzystanie z chodników w ulicy 
3 Maja i Łąkowej. Prosimy także o przycinkę korony drzew wrastających w 
znajdujące się tam linie energetyczne. 

P R Z E WOD WICZ Ą C Y 
Zarządu fta<W' Oleiła 

Kowe Nfiastfflfc/Zgierzu 



PROTOKÓŁ 
Z dnia 12.05.2011 z przeglądu ulic w rejonie Jednostki Pomocniczej Nowe Miasto w Zgierzu 
Udział w przeglądzie brali: 

1) Regina Wilk 
2) Danuta Olejniczak 
3) Jerzy Szaliński 
4) Andrzej Łaszczewski 

ul Dubois, „usterki" zawarte w poprzednim protokóle są w dalszym ciągu aktualne. Ponadto na 
całej długości ulicy oznakowania poziome w tym przejść dla pieszych(zebry) są niemal całkowicie 
niewidoczne. 
ul. Ks. Rembowskiego, teren posesji nr 5 jest zawsze bardzo zaśmiecony i porośnięty. 
Chodnik po stronie numerów parzystych od 1 Maja do torów wymaga gruntownego remontu, 

ul. Łódzka, niedalekie sąsiedztwo z Łąkową zdewastowana studzienka w linii chodnika, 
ul. Cezaka,bez zmian. tj. dziury , wyrwy studzienka nadal nienaprawiona, ponadto rozjeżdżone 
przez samochody trawniki w rejonie ekonomika. 
ul. Kuropatwińskiej, dziura na dziurze. Ostatnio zwiększył się w godzinach porannych i 
popołudniowych ruch tą ulicą która stała się pewnego rodzaju objazdem dla samochodów.. 
Przy ogródkach działkowych znajdują się śmieci. Brak oznakowanych przejść dla pieszych, 
ul. Kolejowa, Dzieci idące do szkoły nr 5 nie mają oznakowanych przejść dla pieszych. 
Po prawej stronie od ul. Kuropatwińskiej w kierunku Oś. Kurak daje się odczuć brak chodnika. 
Lewa strona na tym samym odcinku chodnik posiądą ale płot przy „złomowisku" porośnięty jest 
pnączem, które zasłania prawie połowę chodnika. Bardzo dużo piachu przy krawężnikach" . 
Ta ulica również stała się swoistym objazdem dla samochodów i dojazdem do Starostwa. 
Nie jest to najbezpieczniejsze miejsce dla poruszających się tam pieszych , a zwłaszcza dzieci. 
ul.3 Maja , bez zmian . Skrzyżowanie ulic 1 i 3 Maja przed „podcieniami „ na rogu stoi brzoza 
która od zeszłego lata usycha, sugerujemy jej ścięcie. 
ul Łąkowa, w zasadzie bez zmian. Doszły do tego niepokoszone trawniki, i drzewa które porosły 
co utrudnia poruszanie się pieszym. Gałęzie drzew są bardzo nisko wymagają przycięcia, 
ul. Mielczarskiego , od Dubois do Rembowskiego chodnik z powybijanymi płytami. 
Róg z ulicą Długą bardzo głębokie dziury w jezdni, widać bruk. 
ul. Wodna , do Dąbrowskiego dziury w jezdni, spore ubytki w płytach chodnikowych , wystające 
studzienki. Cześć dziur naprawiono ,ale według nas niestarannie, co da się zresztą zauważyć, 
ul. Popiełuszki, brak krawężników, nieodmalowane pasy, dziury w jezdni i chodniku. 

Pod czas objazdu w obrębie jednostki daje się zauważyć, że niemal na każdej ulicy wytarły się 
oznakowania poziome między innymi przejścia dla pieszych . Ponadto dziury w jezdniach i 
chodnikach, wyłamane, pokruszone krawężniki. Pełno piachu w rynsztokach i nieskoszona trawa. 
Trawniki to w zasadzie 90 % chwastów, przydała by się wymiana nawierzchni. 
Częściowo na terenie jednostki podjęto już koszenie trawy, a ponieważ trawa nie jest od razu 
zgrabiona i wywieziona to została przez wiatr rozdmuchana po okolicy. 
Dały się też zauważyć miejsca na których utrzymywany jest stały porządek , niestety jest ich na 
naszym terenie wciąż za mało. 

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y 
i-y.ącre jtfftty' Os iedla 

•• • ••••>Anfflt:-'T*' Z g i e r z u 

i • Łcwzczewski 



PROTOKÓŁ 
Z dnia 24.03.2011 z przeglądu ulic w rejonie Jednostki Pomocniczej Nowe Miasto w Zgierzu 
Udział w przeglądzie brali: 

1) Regina Wilk 
2) Danuta Olejniczak 
3) Jerzy Szaliński 
4) Andrzej Łaszczewski 

ul Dubois, na całej długości ulicy są dziury. Chodniki mają powybijane płyty, studzienki wystają 
ponad płyty chodnikowe(ludzie potykają się o nie) 
W rynsztokach nie uprzątnięty po zimie piach i liście z jesieni( np. koło posesji 25/27). 
Rozwalający się budynek ( posesja nr 5 lub 7) i dawne pofabryczne budynki po zakładach Zeta też 
grożą zawaleniem szczególnie mały po lecznicy dla zwierząt.. 
Wjazd z ulicy do siedziby Rady Osiedla przy opadach deszczu zamienia się w bajoro, trudne do 
przejścia gdyż woda sięga powyżej kostki (ok 9-15 cm). 
Parking przy posesji nr 14 wymaga utwardzenia, liczne dziury i tumany kurzu. 
ul. Spacerowa, któryś raz z kolei piszemy o rozjeżdżonym trawniku na którym stoją auta. 
Sądzimy , że najlepszym rozwiązaniem było by utwardzenie tego terenu przy jednoczesnej 
likwidacji trawnika. Zapewniło by to estetykę a jednocześnie miejsca do parkowania samów. 
ul. Ks. Rembowskiego, jedna strona ulicy od strona osiedla Sikorskiego wymaga naprawy, 
powybijane płyty chodnikowe. Pełno piachu przy krawężnikach. . 
Przy posesji znajdującej się na przeciwko CKD pełno śmieci i chaszczy. 
Wzdłuż torów kolejowych, przy parkanie cmentarza znajduje się bardzo dziurawy odcinek drogi, 
a przecież wystarczyłaby od czasu do czasu równiarka, bo droga nie jest utwardzona. 
ul. Cezaka, przy boisku Szkoły Ekonomicznej od wielu miesięcy nie ma kto naprawić studzienki 
telefonicznej. 
uL Kuropatwińskiej, dziury jak w serze. Brud i liście przy ogródkach działkowych , śmieci i 
gałęzie. Strona przeciwna do ogródków działkowych nie jest lepsza zwłaszcza odcinek przy płocie 
Zakładu Energetycznego . Płot po dawnym składzie węgla jest zdewastowany przez co teren jest 
niezabezpieczony. 
ul.3 Maja , ogromne ilości piachu przy krawężnikach, rozpadające się stare drewniaki( posesja nr 
24 a i 33 ) 
ul Łąkowa, śmieci na trawniku znajdującym się w dalszej bliżej ogrodzeń. Pełno śmieci w tzw 
„mini lasku „ obok parkingu ( bliżej 1 Maja) 
ul. Dąbrowskiego , dziurawa jezdnia i chodniki, zarwane studzienki kanalizacyjne. 
Rozwalające się budynki, jeden prywatny drewniany za sądem, drugi po zakładach Fresco. 
ul. Mielczarskiego , wystające płyty chodnikowe podniesione przez korzenie starych drzew. 
ul. Wodna , brudna zalegają liście i piach. Uszkodzone krawężniki i płyty chodnikowe . 
Rzeka Bzura , na odcinku od 1 Maja do terenów kolejowych zarośnięta , znajdują się tu 
plastikowe wyrzucone beczki, powyrywane kosze na śmieci stare opony i śmieci. 
ul. Długa, dużo piachu po zimie. No i oczywiście nas stały element wątpliwej urody" młyn" i 
przedszkole" jedne z najsłynniejszych ruder naszego miasta . Zwłaszcza budynek dawnego 
przedszkola" róg Narutowicza i Długiej ulega co raz większemu rozpadowi. 
PI. Kilińskiego, opisywany był przez nas w zeszłym roku, W chwili obecnej brak poprawy. 
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