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W ramach sesji Rady Miasta Zgierza składam następującą interpelację: 

W dniach 10 czerwca do 10 lipca 2016r. na Placu Jana Pawła II odbywała się impreza pod nazwą 

„Strefa Kibica" bądź późniejsze nazewnictwo „Kino Kibica", zawierająca transmisję meczów piłki nożnej w 

ramach Mistrzostw Europy 2016. 

W imprezie tej oficjalnie jednorazowo mogło brać udział do 299 osób. Na placu jednak sporadycznie, 

głównie w przypadku meczów z udziałem polskiej reprezentacji frekwencja była wyższa. Na meczach innych 

zespołów z placu powiewało nudą. 

Zasady uczestnictwa w imprezie były określone przez organizatorów w sposób następujący: 

-ok. 299 miejsc oznaczonych i wydzielonych dla tzw. przeciętnego kibica i strefa zwana VIP-owską dla władz 

miasta, ich rodzin i znajomych, później określona jako część „ogródka piwnego". 

W strefie przeciętnego kibica obowiązywał zakaz palenia i picia piwa, natomiast w strefie VIP-ów było to 

dopuszczalne i stosowane. Dopiero po krytyce mieszkańców w lokalnej gazecie (Panorama Zgierska 

nr.25(65) z dnia21 czerwca 2016r), sytuacja uległa zmianie. 

Przez cały 30 dniowy okres trwania imprezy miejsce to było ochraniane przez firmę ochroniarską oraz 

zgierską Straż Miejska. Funkcjonariusze straży, często w składach dwóch patroli a więc dwa samochody i 

czterech strażników, stali w tych miejscach po kilka godzin na dobę. 

W kontekście tej sprawy pragnę zwrócić uwagę, iż nasze prawie 60-cio tysięczne miasto nie posiada ani 

jednego profesjonalnego boiska do piłki nożnej. Obecnie użytkowane wskutek wieloletniej eksploatacji jak 

również dewastowania przez władze miasta w czasie pokazowych imprez oraz braku kapitalnych 

remontów są w tragicznym stanie i wymagają remontów lub też budowy nowych. 

Kilka setek młodych ludzi w klubie Włókniarza i Boruty zmuszone jest trenować i grać w takich 

prymitywnych warunkach. 

Ponadto w Zgierzu nie ma bieżni do biegania sportowego, poza jedną ze szkół podstawowych, posiadającą 

podstawowe warunki atestowe bieżni biegowej. Młodzież ze szkół biega po nawierzchniach wykonanych 

wiele lat temu z odpadów po spalaniu węgla i koksu tzw. szlaki, co zagraża ich zdrowiu i nie odzwierciedla 

możliwości sportowych. Szkolne, lekkoatletyczne, powiatowe zawody sportowe w tych dyscyplinach 

odbywają się nie w stolicy powiatu a np. w małym Aleksandrowie Łódzkim. 

Brakuje w naszym mieście również nowej profesjonalnej hali sportowej do uprawiania sportów w okresach 

jesienno-zimowych. 

Z budżetu miasta Zgierza na rok 2016, Prezydent i radni koalicyjni, na działalność wszystkich stowarzyszeń 

sportowych, a jest ich w naszym mieście kilkanaście i na zajęcia sportowe uczęszcza ponad 1 000 dzieci i 

młodzieży przeznaczyli jedynie 480 tys. złotych. 



Za pieniądze wydane na powyżej wymienioną imprezę, która głównie odbywała się ku zadowoleniu władz 

miasta, wiele można by zrobić w zakresie poprawy infrastruktury sportowej w naszym mieście. 

Ponieważ impreza Kino Kibica finansowana była z budżetu miasta Zgierza, proszę Pana Prezydenta 

o podanie wszystkich kosztów związanych z jej organizacją w rozbiciu na: 

- opłaty za licencję przekazywanych transmisji 

- koszty montażu i użytkowania całej infrastruktury technicznej związanej z utworzeniem strefy-kina kibica 

- koszty ochrony wykonanej przez firmę ochroniarską 

- koszty sprawowanej obsługi przez zgierską Straż Miejską 

- koszty energii elektrycznej zużytej w czasie organizowanej imprezy 

- inne koszty nie mieszczące się w powyższym wykazie jak np. praca pracowników Urzędu Miasta i firm 

komunalnych(sprzątanie) 

Na zakończenie pytam również Pana Prezydenta- czy prawdą jest, iż Pana wyjazd do Francji na mecz 

Polska-Niemcy był sponsorowany przez firmę świadczącą usługę organizacji multimedialnej Kina Kibica? 

Proszę również o przedłożenie kopii umów zawartych z firmami zewnętrznymi na usługę organizacji 

imprezy Kino Kibica. 


