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W odpowiedzi na Państwa petycję z dnia 01.10.2018 r. w sprawie 
przeznaczenia terenu między ulicami Łódzką, Gnieźnieńską, Olsztyńską 
i Rzeszowską w Gliwicach-Brzezince na stworzenie infrastruktury dla 
dzieci w wieku szkolnym informuję, że realizowana obecnie w trzech 
etapach (od 2017 r. do 2019 r.) inwestycja zagospodarowania terenu 
przewiduje utworzenie siłowni, placu zabaw, zawierającego m.in. zjazd 
linowy (tzw. tyrolkę dla dzieci), oraz miejsce rekreacji i wypoczynku 
dla młodzieży i osób dorosłych, tj.: stołów do szachów i chińczyka, 
stołu do ping ponga, stołu do gry w „piłkarzyki" (inwestycje już 
zrealizowane). W ostatnim etapie w 2019 r., ma zostać rozbudowany 
plac zabaw oraz ma powstać miejsce do ćwiczeń dla młodzieży (tzw. 
steet workout). 

Ponadto w dzielnicy Brzezinka, w odległości ok. 200 m od terenu, 
o którym mowa we wniosku, znajduje się kompleks boisk 
wielofunkcyjnych oraz plac zabaw przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 12, teren ten jest dostępny dla mieszkańców, 
również poza godzinami pracy placówki. 

Nie jest prawdą, że inwestycja jest ukierunkowana wyłącznie na 
potrzeby małych dzieci i osób dorosłych, i ma charakter tylko „miejsca 
spotkań dla mieszkańców". Biorąc pod uwagę fakt, że zakres prac 
obejmuje instalację wielu urządzeń dla zróżnicowanych grup 
wiekowych, w tym dzieci szkolnych, uważam że na tym etapie nie ma 
potrzeby zmiany zakresu inwestycji. Ponadto, obszar 
zagospodarowania placu pozostawia możliwość rozbudowy _skweru 
w przyszłości, w zależności od zaistniałych potrzeb. 

Podsumowując, informuję, że petycja nie została uwzględniona. 

Z pow żaniem 

Prezy nt ~ asta 

Zygmun rankiewlcz 

Pouczenie: 
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach sposób załatwienia petycji nie mote być przedmiotem 
skargi. 

Kopia: 
- BPM 
- Wydział Kultury i Promocji Miasta - a/a 

Załącznik: 

Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych 
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