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Pani Beata Świątczak 

Radna Rady Miasta Zgierza 

Szanowna Pani Radna, 

Odpowiadając na interpelację z dnia 28.02.2013 r. informuję: 

Celem podróży służbowej do Madrytu było między innymi odebranie podziękowania od 
przedstawicieli fundacji Realu Madryt za współpracę ze zgierskim samorządem oraz omówienie 
koncepcji i możl iwości dalszej współpracy. Nadmieniam, że Urząd Miasta Zgierza znalazł się w 
gronie czterech samorządów które fundacja postanowiła wyróżnić . Odnośnie ksero zaproszenia 
Fundacji Realu Madryt informuję Panią, iż takowe zaproszenie wpłynęło do Urzędu Miasta Zgierza 
i jest do wglądu u Naczelnika Wydziału Promocji i Kultury. 

Urząd Miasta Zgierza w przypadku rozpatrywanego wyjazdu s łużbowego poniósł jedynie 
koszty transportu oraz 55 % diety przysługującej na delegację. Koszty wyżywienia , noclegu oraz 
pozostałe wydatki pokryła Fundacja Realu Madryt. 

Korzyści jakie mogą płynąć ze współpracy z Fundacją Realu Madryt to przede wszystkim 
darmowa szkółka która mam nadzieję, że powstanie j u ż w tym roku z Zgierzu. Było to głównym 
tematem spotkania w Madrycie. Szkółka miałaby być prowadzona przez zgierskich trenerów 
przeszkolonych przez partnerów z Hiszpanii a uczęszczać miałby do niej dzieci zagrożone 
wykluczeniem społecznym. Cała idea fundacji Realu Madryt polega na pomocy właśnie takim 
ś rodowiskom i to one będą głównie odczuwały korzyści płynące ze tej współpracy. Już teraz w tzw. 
Campus Expirience wzięło udział kilkanaście dzieci ze Zgierza i mamy nadzieję że w przyszłości 
będzie ich jeszcze więcej . Współpraca z tak wielkim partnerem jest nie tylko nobilitacją dla miasta ale 
przede wszystkim nagrodą i szansą dla dzieci które uczestniczą w organizowanych wspólnie 
przedsięwzięciach. 

Współpraca miasta Zgierz z Fundacją Realu Madryt była j u ż szeroko opisywana w ITZ i jeżeli 
pojawią się tylko nowe informacje na ten temat będziemy je na bieżąco przekazywać do wiadomości 
opinii publicznej. 
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