
Mtf 

U'KZA A ZGIER.2 

O 8 -06- 2020 
Zgierz.08.06.2020r 

Prezydent M.Zgierza 

Przemysław Staniszewski 

1.Proszę o wykoszenie traw i zarośli na torowisku i terenie przyległym do 
torowiska wzdłuż ul Ozorkowskiej z uwagi na to,że ograniczają widoczność i 
bezpieczny wyjazd z ulic przyległych oraz innych terenów na naszym osiedlu. 

2. Proszę o przygotowanie placu zabaw na Malince dla małych użytkowników ,tj 
posprzątanie i wygrabienie piasku pod urządzeniami. 

3. Proszę o zamontowanie kilku ławek na placu zabaw na Malince. Znajduje się 
tam obecnie tylko jedna ławka ,która to nie licuje swym wyglądem z nowym 
ładnym placykiem zabaw. Bardzo często , co daje się zauważyć opiekunami 
bawiących się dzieci są dziadkowie i babcie i to dla ich takie ławki są niezbędne. 

Z poważaniem . Elżbieta Krzewina 
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Sz. P. Elżbieta Krzewina 

Radna Rady Miasta Zgierza 

O 
W odpowiedzi na interpelację z dnia 8.06.2020r. pragnę poinformować, że w kwestii 

wykoszenia wysokiej trawy rosnącej w rejonie przyległym do torowiska w pasie drogowym ulicy 

Ozorkowskiej prace związane z koszeniem pasów drogowych na terenie naszego miasta zostały już 

rozpoczęte. Wobec powyższego zgodnie z przyjętym harmonogramem teren Osiedla Proboszczewice 

Lućmierz będzie koszone w najbliższym czasie 

Nowo powstały plac zabaw na Malince będzie sukcesywnie sprzątany (sprzątnięcie śmieci, 

wygrabianie liści i piasku pod urządzeniami) tak aby w sposób bezpiecznie i komfortowo mogli 

z niego korzystać użytkownicy. 

Mała architektura w postaci ławek, koszy oraz stojaków na rowery będzie realizowana 

w najbliższym czasie wraz z wymianą nawierzchni chodników i budową ścieżek pieszych na obszarze 

MOSIR „Malinka". Brakujące elementy zostaną uzupełnione zarówno przy placach zabaw jak i wzdłuż 

ciągów pieszych. 

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

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

e-urzad@umz.zgierz.pl 
www.umz.zgierz.pl 

www.miasto.zgierz.pl 
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'imbra https://mail.umz.zgierz.pl/h/printmessage?id=27928&tz=Europe/l 

Zimbra idzierbicka@umz.zgierz.pl 

Re: interpelacja 

Od : MOSiR <mosirzgierz@mosir.zgierz.pl> Pn, 2020, cze-15 09:00 
Temat: Re: interpelacja 

Do : Izabela Dzierbicka <idzierbicka@umz.zgierz.pl> 

Zewnętrzne obrazy nie są wyświetlane. Wyświetl obrazy poniżej 

Witam, 

treść odpowiedzi poniżej: 

odpowiedź takiej treści będzie przygotowana dla Pana Prezydenta. 

pozdrawiam, 

Piotr Borysewicz 

W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej Elżbiety Krzewiny z dnia 8 czerwca 2020 r. informuję, 

że na terenie O.W. „MALINKA" nowo powstały plac zabaw na Malince będzie sukcesywnie 

sprzątany (sprzątnięcie śmieci, wygrabianie liści i piasku pod urządzeniami) tak aby w sposób 

bezpiecznie i komfortowo mogli z niego korzystać użytkownicy. 

W założeniu uruchomienia i funkcjonowania nowego placu zabaw zakładamy zakup i montaż 

dwóch nowych ławek na nadchodzący okres wakacyjny. 

W dniu 15.06.2020 o 08:45, Izabela Dzierbicka pisze: 

Dzień dobry, 
w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej uprzejmie proszę o odpowiedź dot. 
placu zabaw na Malince. 

Dzierbicka Płotka 
Inspektor 
Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków 
tel. 42 7M 31 52 

U.rząd_M i a sta.Zg ie rza 

z 2 15.06.2020, 12:4 
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekrecji 
ul. Wschodnia 2 
95-100 Zgierz 
tel. 716 49 64, fax 716 36 32 
wwww.mosir.zgierz.pl 

15.06.2020, 12:4 


