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Szanowny Panie, 

W odpowiedzi na pana interpelację, dotyczącą modernizacji placu Stu Straconych 

wraz z terenem przyległym od ul. Pieczyraka, która została wykonana w ramach zadania 

pn.: „ Modernizacja infrastruktury zielonej na terenie miasta Zgierza", poniżej przedstawiam 

stanowisko w sprawie wnoszonych uwag. 

Przez wiele lat plac Stu Straconych pozostawał trochę w zapomnieniu w wymiarze 

koniecznych do przeprowadzenia prac konserwacyjnych, remontowych, 

czy modernizacyjnych. W ostatnim czasie udało się w tej kwestii wiele zmienić, a mianowicie 

dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym zostały wykonane inwestycje zarówno w zakresie 

renowacji pomnika jak i również kompleksowej modernizacji placu oraz bezpośredniego 

otoczenia. Jeżeli chodzi o pomnik niestety nie udało się pozyskać w dalszym ciągu środków 

na kosztowne specjalistyczne prace restauratorskie płaskorzeźb, dlatego też zostały doraźnie 

zabezpieczone przed dalszą degradacją. 

Modernizacja placu Stu Straconych została wykonana w ramach umowy 

z wykonawcą wyłonionym zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych w trybie przetargu 

nieograniczonego. Prace zostały wykonane oraz odebrane zgodnie z warunkami zamówienia 

oraz umowy, a także w oparciu o uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

Przedmiotowe prace objęte są gwarancją wykonawcy na okres 7 lat od dnia odbioru 

końcowego, dlatego też wszelkie wady i usterki ujawnione w tym czasie będą usuwane przez 

£a nie stanowiąc kosztu dla miasta. Wskazane w interpelacji uwagi objęte gwarancją 

zostaną zgłoszone wykonawcy w celu ich usunięcia. 
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W słowach podsumowania biorąc powyższe pod uwagę chciałbym wyrazić swój 

głęboki sprzeciw w stosunku do niesprawiedliwego osądu wyrażonego przez Pana 

w słowach, cyt: „Pozostawienie placu Stu Straconych w istniejącym stanie będzie dowodem 

braku należnego szacunku dla tego szczególnego miejsca w naszym mieście". Uważam 

bowiem, że powyższe słowa znalazły się w niewłaściwej przestrzeni czasowej, w przestrzeni, 

w której pokazaliśmy właśnie, że pamiętamy o naszej historii i dbamy o utrwalenie jej 

w przestrzeni publicznej na następne dziesięciolecia. 
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