
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

Zakup huśtawki na placu zabaw na osiedlu Piastów I

Proszę o zamontowanie huśtawek z siedziskiem typu "deseczka" dla starszych grup wiekowych na 

placu zabaw wewnątrz osiedla Piastów I.

W wyniku mojej interpelacji (nr 7 z kwietnia 2019 r.) w której prosiłem o remont huśtawki - urzą

dzenie zostało zdemontowane i zabrane z zapewnieniem, że "... w najbliższym czasie planujemy stopniową 

wymianę urządzeń zabawowych na placach zabaw znajdujących się na terenie Gminy".

Cierpliwie czekałem mając nadzieję, że huśtawki dostaną dostarczone. W międzyczasie zarówno 

Przewodnicząca Osiedla Piastów I - p. Krystyna Zielińska, jak i ja dopominaliśmy się m. in. u Kierownika Refe

ratu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - p. Wiesława Paliwody o brakujące urządzenie zabawo

we, niestety minął już ponad rok a po huśtawkach dalej ani śladu. Mamy 2 podwójne huśtawki z siedziskami 

typu "koszyczek" i zero huśtawek z siedziskami typu "deseczka".

Zgodnie z art. 24 ust 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy, zapytania składa się w sprawach aktualnych proble

mów gminy a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

Interpelacje i zapytania powinny zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego ich przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
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Największy w mieście (nie licząc parku miejskiego) plac zabaw, nie ma huśtawek dla starszych dzieci i 

młodzieży. Jest mi przykro wysłuchiwać komentarzy starszych dzieci, które nie umieją wepchnąć się do huś

tawek z siedziskiem typu "koszyczek", nie mam też siły i ochoty dłużej tłumaczyć władz Miasta w dyskusjach 

z rodzicami - ponieważ nie mam już żadnych argumentów w takich rozmowach.

Huśtawka Podwójna, nr kat.: AV/3024, produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009, z wszystkimi niezbęd

nymi atestami, gwarancja 2-10 lat firmy Playtime Group Sp. z o.o. - to koszt 3616 zł 

( https://plavtime.pl/produkt/2054/hustawka-podwoina/207 ), należy przypuszczać iż podobne produkty 

innych firm będą miały podobne ceny.

Radny
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