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Klub Radnych Przen^sława-Sta/fiszewskiego Zg. 28.05.2020r 

Prezydent M. Zgierza 

Przemysław Staniszewski 

I URZĄD MIASTA ZGIERZA 

INTERPELACJA 

KANCELARIA 
WPŁ. 
dnia 

Nr 

2|i°5- 2020 

W związku z wnioskami i napływającymi informacjami od grających w piłkę 

na nowych boiskach zlokalizowanych na terenie ośrodka Malinka zwracamy 

się z prośbą o zamontowanie piłko-chwytów przy boisku do piłki nożnej ze 

sztuczną nawierzchnią od strony boisk z nawierzchnia piaszczystą tj od strony 

wschodniej i północnej. Tego typu instalacja spowoduje że grający na 

sąsiadujących ze sobą boiskach nie będą sobie wzajemnie przeszkadzać, a 

ponad to nie będzie nanoszony piasek na sztuczną nawierzchnię na boisko do 

piłki nożnej. Z uwagi na to, że obiekty te będą się cieszyły coraz większym 

zainteresowaniem ze strony naszych mieszkańców bardzo prosimy o jak 

najszybsze podjęcie inicjatywy montażu tego typu zabezpieczeń. 



Zgierz, dnia (, W czerwca 2020 r. 

WS. 11.2020 

Pani 
Elżbieta Krzewina 
Klub Radnych 
Przemysława Staniszewskiego 
Rady Miasta Zgierza 

Odpowiadając na Pani interpelację z dnia 28 maja 2020 r. przekazuję 
w załączeniu pismo Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu 
informujące o wykonaniu wnioskowanej instalacji. 
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Główny Specjalista 
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
95-100 Zgierz, ul. Wschodnia 2 
tel./fax (O 42) 716 49 64; 716 36 32 
e-mail: mosirzgierz(Smosir.zgierz.pl 
www.mosir.zgierz.pl 

Zgierz, dn. 04.06.2020 r. 

Nasz znak: L.dz. 117 /2020 

Nasze obiekty 

.lala sportowa 

• sala gimnastyczna 

« halałuczniczo-zapaśnicza 

• tory łucznicze 

• boisko piłkarskie 

• pływalnia kryta 

e kąpielisko sezonowe 
„MALINKA" 

• przystań wodna 
dla łodzi, kajaków, 
rowerów wodnych 

e park linowy 

• lodowisko sezonowe 
zadaszone 

oiska „ORLIK" 

Pan Przemysław Staniszewski 
Prezydent Miasta Zgierza 

Dot.: odpowiedź na Interpelację Pani Radnej Miasta Zgierza Elżbiety Krzewiny. 

Szanowny Panie Prezydencie, 

W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej Elżbiety Krzewiny z dnia 28 maja 2020 r. 

informuję, że na terenie O.W. „MALINKA", przy boisku do piłki nożnej ze sztuczną 

nawierzchnią, piłkochwyty zostały zamontowane, w dniu 19 maja 2020 r., zgodnie z 

harmonogramem Wykonawcy. 

Z poważaniem 

Z poważaniem 
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