
Zgierz dnia 10 grudnia 2018 roku 

Szanowny Pan 

Przemysław Staniszewski 

Prezydent Miasta Zgierza 

Interpelacja 

Szanowny Panie Prezydencie proszę w imieniu swoim, mieszkańców i społeczności 

Szkoły Podstawowej nr 12 w Zgierzu o zamontowanie furtki oraz wykonanie chodnika 

biegnącego na terenie szkoły od bloku 102 do boiska szkolnego. Od wiosny do późnej jesieni 

popołudniami na boisko szkolne przychodzi wielu rodziców mieszkających w pobliskich 

blokach ze swoimi dziećmi. Cieszę się, że to szkoła i jej najbliższe otoczenie pełni rolę 

integracyjną i rekreacyjną. Dużym problemem jest brak chodnika, którym można byłoby 

dojść do boiska i znajdującego się przy nim placu zabaw. Proszę więc o wykonanie chodnika 

oraz montaż furtki, naprzeciw bloku 102 tak aby mieszkańcy i dzieci mogły bezpiecznie 

i swobodnie dotrzeć do boiska. Proszę także o możliwość sukcesywnego rozbudowywania 

elementów placu zabaw znajdującego się przy boisku z którego najbardziej cieszą się 

najmłodsi nasi mieszkańcy. Nadmienię, że już w przyszłym roku zostanie ogłoszony przetarg 

na wykonanie boiska do piłki koszykowej i siatkowej w ramach ZBO. Tym bardziej jest 

zasadne wykonanie małej architektury w tym miejscu. 

Proszę o rozpoznanie sprawy i pozytywne jej rozwiązanie. 



Przemysław Stanisławski 
Prezydent Miasta Zgierza 

Zgierz, dnia 21 grudnia 2018 roku 

Szanowny Pan Jakub Filipowicz 

Radny Rady Miasta Zgierza 

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie „zamontowania furtki oraz 

wykonanie chodnika biegnącego na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 od bloku 102 

do boiska szkolnego... w celu umożliwienia dotarcia rodzicom i dzieciom do boiska 

i istniejącego przy nim placu zabaw oraz sukcesywnego rozbudowywania elementów 

placu zabaw znajdującego się przy boisku" 

informuję, iż: 

wykonanie w/w furtki, wykonanie chodnika oraz sukcesywne rozbudowywanie placu 

zabaw będzie możliwe w ramach środków budżetu miasta na rok 2019. 

Z poważaniem 
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