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Szanowny Panie Radny, 

w odpowiedzi  na  Pana interpelację w sprawie modernizacji  nawierzchni  boiska przy

Szkole Podstawowej nr 18 im. Janusza Kusocińskiego,  informuję że w ramach Budżetu

Obywatelskiego  został  wykonany  projekt  przebudowy  boiska  wielofunkcyjnego  oraz

budowy boiska do gry w bule.  Kwoty ujęte w kosztorysie przebudowy boiska znacznie

przewyższyły środki, jakie posiadamy na realizację tego zadania.

Dlatego  w  tym  roku  -  w  ramach  posiadanych  środków  -  powstanie  boisko  

do gry w bule wraz z małą architekturą. Zakupimy nowy piłkochwyt. Przeprowadzimy

modernizację  istniejącego piłkochwytu,  remonty  ławek,  bramek do piłki  nożnej  oraz

tablic do koszykówki wraz z montażem siatki na obręczach. 

Jednocześnie informuje, iż co roku zabiegamy o środki zewnętrzne. Gdy pojawi

się  taka  możliwość,  przy  dofinansowaniu,  przeprowadzimy  kolejne  inwestycje  

poprawiające infrastrukturę sportową.  

Z poważaniem 



Kalisz, dn. 1 czerwca 2022 r. 

 

 

       Pan 

       Krystian Kinastowski  

       Prezydent Miasta Kalisza 

 

 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

 

 

w związku z apelami  rodziców, zwracam się do Pana z interpelacją dotyczącą:  

modernizacji nawierzchni na boisku przy Szkole Podstawowej nr 18 im. Janusza 

Kusocińskiego.  

W chwili obecnej boisko jest w złym stanie technicznym, o czym świadczą spore ubytki w 

sztucznej murawie. Stwarza to poważne niebezpieczeństwo kontuzji dla osób korzystających 

z tego obiektu. Bardzo ważny jest fakt, iż do szkoły nr 18 uczęszcza wielu uczniów, uczących 

się w klasach sportowych i usportowionych. Niestety  rodzice, zwracają uwagę na zły stan 

nawierzchni boiska, obawiając się o zdrowie swoich dzieci. Z obiektu tego korzystają również 

inni mieszkańcy, stąd boisko jest już mocno wysłużone i w najbliższym czasie powinna tam 

być wymieniona sztuczna murawa. Ponadto na obiekcie jest niedrożny odpływ wody, co 

powoduje, że już przy niewielkich opadach boisko jest zalane i nie nadaje się do zajęć lub 

treningu. 

W imieniu mieszkańców proszę Pana Prezydenta o podjęcie niezbędnych działań w/w 

sprawie. 

 

  Z poważaniem 

                      

                Artur Kijewski 

   

                 Radny Miasta Kalisza 

 

 


