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ZAPYTANIE 

Szanowny Panie Prezydencie. W imieniu własnym oraz mieszkańców Zgierza 

zwracam się z pytaniem czy w związku z przeprowadzanymi pracami remontowymi wna 

terenie ośrodka „Malinka" sprzęt wodny tj. Kajak dwuosobowy, łódź trzyosobowa, rower 

wodny (2+1), rower wodny (2+2) będzie dostępny dla mieszkańców w okresie wakacyjnym. 
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Bohdan B3czak 
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza 

Zgierz dniami., lipiec 2019r. 

IR.0003.68.2019r. 

P. Piotr Matuszewski 
Radny Rady Miasta Zgierza 

W odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą dostępności sprzętu wodnego na terenie rekreacyjnym 
„Malinka" informuje, iż zarządcą terenu jest MOSIR, którego stanowisko w przedmiotowej sprawie załączam 
do niniejszego pisma. 

a Prezydenti Miasta Zgierza 

Sprawę prowadzi: Izabela Dzierbicka Płotka, tel. 42 714 31 52 

Urząd Miasta Zgierza 
Plac Jana Pawła II 16 
95-100 Zgierz 

Zgierz 
www unii fgiew pi 

www miasto 7gier/ pl 

tel (42)714 31 00 
fax(42)714 31 14 

e-urzad@umz.zgier2.pl 

mailto:e-urzad@umz.zgier2.pl


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
95-100 Zgierz, ul. Wschodnia 2 

tel./fax (O 42) 716 49 64; 716 36 32 
www.mnsir.zgier^pl 

e mail: mosir-zgierzsa np.pl 

konto: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 
68878300040021626720000002 

NIP: 732-19-36-312 
Regon: 000330565 

Zgierz, dn. 4 lipca 2019r. 
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Radny Rady Miasta Zgierza 

Szanowny Panie Radny 

W odpowiedzi na zadane przez Pana Radnego pytanie w sprawie funkcjonowania 
wypożyczalni sprzętu wodnego w obiekcie Sportowo- Rekreacyjnym „ Malinka" 
uprzejmie wyjaśniam, że Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dokłada wszelkich 
starań, aby w porozumieniu z wydziałem prowadzącym inwestycje i wykonawcą 
robót udostępniać, choćby w ograniczonej części modernizowane obiekty. Podobnie, 
jak podczas prowadzenia prac modernizacyjnych hal: sportowej i łuczniczo-
zapaśniczej przy ulicy Wschodniej 2. Na „ Malince" zostanie wygrodzony teren robót 
budowlanych oraz zostaną wyznaczone bezpieczne drogi komunikacyjne do 
wypożyczalni sprzęt wodnego. Z dużym prawdopodobieństwem, graniczącym z 
pewnością uda się tak skoordynować harmonogram prac, aby wypożyczalnia sprzętu 
wodnego funkcjonowała przez cały okres wakacyjny. 
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