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Pan

Piotr Mroziński

Radny Rady Miasta Kalisza

W odpowiedzi na Pana interpelację  z dnia  26 lipca 2022 r.  w sprawie możliwości
korzystania z boiska szkolnego przez mieszkańców osiedla Majków, uprzejmie informuję:

Szkoła  Podstawowa  Nr  2  przy  ulicy  Tuwima  4  w  Kaliszu  nie  posiada  boiska
sportowego.  Posiadany  przez  szkołę  plac  zabaw  jest  ogólnodostępny  i  istnieje  ciągła
możliwość   korzystania  z  niego  przez  mieszkańców  osiedla.  Znajdujący  się  przy  szkole
obiekt Orlik, którego funkcjonowanie objęte jest projektem „Lokalny Animator Sportu” jest
dostępny zgodnie  z  programem pracy animatorów w godzinach 16.00-21.00 z  wyjątkiem
sobót  i  niedziel.  Na  prośbę  mieszkańców  obiekt  Orlik  zostanie  udostępniony  również  
w  soboty  i  niedziele.                                                           

Nadmieniam, że zarówno plac zabaw jak i Orlik są użytkowane przez mieszkańców
poza godzinami pracy szkoły. Niestety często dochodzi do dewastacji ogrodzenia Orlika oraz
elementów drewnianych placu zabaw, co wiąże się z bardzo wysokimi kosztami napraw. 

       

   Dziękuję Panu Radnemu za zainteresowanie się sprawą.                                     

   
      

          

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek

Wiceprezydent Miasta Kalisza



Kalisz, 26 lipiec 2022  roku

Piotr  Mroziński
Radny Rady Miasta Kalisza

Sz. P.
Krystian Kinastowski

Prezydent Miasta Kalisza

INTERPELACJA

Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w sprawie możliwości korzystania z
boiska szkolnego przez mieszkańców osiedla Majków. 

Szanowny  Panie  Prezydencie,  na  prośbę  mieszkańców osiedla  Majków chciałbym  zapytać  o
możliwość swobodnego korzystania z boiska szkolnego , oraz placów zabaw  przynależnych do
Szkoły  Podstawowej  nr  2  przy  ulicy  Tuwima 4   w  Kaliszu,  przez  mieszkańców tego  osiedla.
Paradoksalnie   przy  ulicy  Tuwima 2  funkcjonuje  kompleks  sportowy  „Majkowskie  Wembley”  z
którego również w bardzo ograniczony sposób mogą mieszkańcy  korzystać. Mając na uwadze, iż
z  „Majkowskiego  Wembley”  korzystają  zapewne  w  dużej  mierze  kluby  sportowe,  co  jakoś
usprawiedliwia sytuację, o tyle dostęp  do boiska szkolnego w okresie wakacyjnym powinien być
dla mieszkańców osiedla zapewniony.
O podjętej decyzji proszę powiadomić również Radę Osiedla Majków.

                                                  
Z wyrazami szacunku

Piotr Mroziński
Radny Rady Miasta Kalisza


