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Szanowny Panie Prezydencie proszę o rozważenie stworzenia w przestrzeni publicznej 

np.: w Parku Miejskim, na Malince lub na dowolnych terenach zielonych tzw. ścieżek 

sensorycznych. Ścieżka sensoryczna pozwala ćwiczyć motorykę dużą, równowagę, 

koordynację ruchową, rozwija wyobraźnię oraz stymuluje zmysł dotyku. Ma korzystny 

wpływ na rozwój dzieci ale również stwarza możliwość świetnej zabawy oraz pomaga np. 

w rehabilitacji. 

Ścieżka sensoryczna jest świetną pomocą do wspierania rozwoju zarówno dla dzieci 

z zaburzeniami integracji sensorycznej - szczególnie nadwrażliwe lub niewrażliwe dotykowo, 

jak i dzieci bez deficytów. Zabawy na ścieżce sensorycznej rozwijają układ dotykowy oraz 

dostarczają bodźców czuciowych w miejscach na ciele gdzie jest najwięcej receptorów -

podeszwach stóp czy rąk. 
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W odpowiedzi na interpelację dotyczącą stworzenia w przestrzeni publicznej ścieżek 
sensoiycznych informuję, iż podjęliśmy już pewne działania związane z uatrakcyjnieniem placów 
zabaw dla dzieci w ramach projektu pn. „Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja Miasta 
Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na 
obszarze ŁOM" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 
lata 2014-2020". 

Informuję, iż w ramach niniejszego projektu, we wschodniej części Parku Miejskiego 
im. Tadeusza Kościuszki w pobliżu istniejącego placu zabaw powstanie tzw. ścieżka zdrowia dla 
dzieci, w skład której wchodzić będzie zestaw 4 trampolin ziemnych, parkowych, potrójna ścianka 
wspinaczkowa, urządzenie linarne w postaci namiotu i kółka akrobatyczne. Z kolei w drugiej części 
Parku, w niedalekiej odległości istniejącego street workoufu stworzona zostanie siłownia zewnętrzna, 
której jednym z elementów będą słupki do slalomu, umożliwiające użytkownikom ćwiczenie 
równowagi i koordynacji ruchowej. 

Ponadto w ramach działań związanych z rewitalizacją obiektu Starego Młyna 
i zagospodarowaniem terenu wokół budynku, przewidziana została budowa tzw. ogródka 
jordanowskiego, który wśród użytkowników rozwijać będzie takie umiejętności jak 
zręczność, koordynacja ruchowa, motoryka. Ogródek zaprojektowany zostanie w naturalnym 
stylu, aby użytkownicy mogli pozostać w kontakcie z przyrodą. Elementy, które wchodzić 
będą w skład niniejszego placu zabaw to m.in. górki trawiaste/ wzniesienia na których zostaną 
rozmieszczone urządzenia typu drabinki, kładka, zjeżdżalnia; naturalny element ścieżki zdrowia 
typu slalom; naturalny element ścieżki zdrowia typu równoważnia; tunel zabawowy wydrążony 
w jednej z górek trawiastych; ruchomy mostek linowy; urządzenie drewniane typu chomik - Młyńskie 
koło. 

Dalszy rozwój infrastruktury na powyższych terenach, w tym ścieżek sensorycznych, jest 
kwestią otwartą, jednakże uzależnioną od ostatecznego zagospodarowania terenu po zakończeniu 
planowanych inwestycji oraz dostępności środków w 
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