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Szanowna Pani 
Hanna Zdanowska 
Prezydent Miasta Łodzi 

INTERPELACJA 
w sprawie zwiększenia liczby patroli straży miejskiej lub policji 

w obrębie ulicy Piotrkowskiej w Łodzi 

Szanowna Pani Prezydent, 

w związku z rozpoczynającym się  sezonem letnim, dochodzą  do mnie sygnały ze strony 
mieszkańców, którzy są  zaniepokojeni brakiem służb dbających o bezpieczeństwo w obrębie ulicy 
Piotrkowskiej w Łodzi. Aktualnie coraz większa liczba osób zaczyna pojawiać  się  na tej 
reprezentacyjnej ulicy w celu odbycia spacerów czy spotkań  ze znajomymi w przy 
restauracyjnych ogródkach. Zawsze nieuniknione jest także pojawienie się  ludzi pod wpływem 
alkoholu czy różnorakich grup młodzieży. Osoby te nie zawsze muszą  stwarzać  realne 
niebezpieczeństwo dla innych, ale ich obecność  i zachowania przekładają  się  na subiektywne 
odczucie niepokoju. 

Mając świadomość  braków kadrowych oraz faktu przydzielenia już  stałego patrolu Straży 
Miejskiej do ul. Piotrkowskiej, chciałabym zwrócić  się  mimo wszystko z prośbą  o zwiększenie 
liczby funkcjonariuszy przebywających na ww. ulicy. 

Również  - w zakresie możliwości władz samorządowych - pragnę  zwrócić  się  z prośbą  o podjęcie 
dialogu z władzami łódzkiej policji w celu zwiększenia liczby patroli tej formacji na samej ulicy 
Piotrkowskiej. 

Należy ponownie podkreślić, iż  potrzeba wzmożenia liczy patroli odpowiednich służ  jest 
podyktowana niekoniecznie zwiększeniem się  liczby zdarzeń  zagrażających bezpośrednio 
życiu czy zdrowiu, ale także troską  o mieszkańców, którzy chcieliby czuć  się  komfortowo. 
Jeszcze raz chciałabym podnieść, iż  owe poczucie teoretycznego czy realnego 
niebezpieczeństwa ze strony innych, jest uzależnione od założeń  epistemicznych konkretnej 
osoby. 

szy na monitorowanie poziomu bezpieczeństwa przez władze miasta, chciałabym 
zwf poprawek. 
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