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Zwracam się do Pana Burmistrza z prośbą o zapoznanie się z moimi uwagami na temat 

planowanych inwestycji w roku 2015. 

1. Plac zabaw przy ul. Bankowej 

Planowana budowa placu zabaw dla dzieci przy nowym osiedlu na ul. Bankowej wywołała 

wiele komentarzy i oczekiwań. Mieszkańcy, z którymi konsultowałem ten temat generalnie 

wyrażali duże zadowolenie w związku z planem budowy placu zabaw. W dyskusji przekazali 

swoje uwagi i sugestie na temat kształtu tego miejsca, które pozwalam sobie załączyć.  

1. Różnorodne atrakcje dla różnych grup wiekowych dzieci - od 6m+ do naście lat - tu mają 

przychodzić całe rodziny, dzieci w różnym wieku i każde dziecko powinno znaleźć dla siebie cos 

atrakcyjnego. 

2. Odpowiednia ilość miejsca na wygodne spędzenia czasu dla rodziców - skończyły się czasy 

puszczania dzieci w samopas. Dzieci przychodzą na plac zabaw z rodzicami. Musi być zapewnione 

miejsce i dla nich. 

3. Bezpieczeństwo - odpowiednie podłoże, bezpieczne i przyjazne dla dzieci.  

4. Atrakcyjna architektura - niech to będzie spójna całość, zaprojektowany kompleksowy plac, a nie 

tylko zlepek przypadkowych urządzeń. 

5. Częściowe zacienienie - nasza pogoda jest zmienna więc w chłodniejsze dni lepiej bawić się na 

słońcu ale w bardziej gorące lepiej jednak się schować w cieniu. 

6. Zabawy mają dzieci uczyć też współpracy. Edukacja przez zabawę przynosi najlepsze efekty 

Mieszkańcy podkreślili, że ze względu na lokalizację, ten plac może być takim centralnym miejscem 

zabawy dla dzieci, na które będą się schodzić z wielu stron miasta. Jest w okolicy toalete, są sklepuy, 



gdzie można kupić napój albo drożdżówkę. Te warunki mogą sprawić, że rodziny będą spędzały na 

tym placu zabaw dużo czasu, dlatego musi on być rozległy i ciekawy. Dodatkowo przedstawiam swoją 

prośbę, by zorganizować wykonanie tego placu jak najszybciej, by być może już na majówkę, a 

najpóźniej na dzień dziecka ten obiekt był gotowy. 

 

2. Modernizacja ul. Bankowej 

Ulica Bankowa nie jest główną arterią miasta ale w ciągu tej ulicy jest wiele sklepów i zakładów 

usługowych. Doświadczenia z poprzednich modernizacji w Policach pokazują, że takie prace mogą 

być uciążliwe dla prowadzenia działalności zarobkowej przedsiębiorców. Proszę o staranne 

przemyślenie harmonogramu prac i takie ich zorganizowanie, by ci przedsiębiorcy jak najmniej 

ucierpieli podczas tego remontu. Chodzi o zachowanie dróg dojazdowych dla zaopatrzenia oraz 

zachowanie możliwości dojścia do tych sklepów i zakładów dla ich klientów. Dobrze by było, gdyby 

większość prac wykonywana była w okresie wakacyjnym, gdy handel i usługi działają w czasie okresu 

urlopowego. 

3. Nowe sfery sportu i rekreacji 

Chcę zwrócić uwagę na bardzo ciekawe zjawiska sportowe w Policach. Chodzi o niezwykły wzrost 

popularności sportów biegowych i jeszcze większy wzrost popularności, poparty znakomitymi 

wynikami sportowymi, tytułami, medalami, m. in. tytułami mistrzów Europy, sportów walki(jiu jitsu, 

kick boxing i inne odmiany). Moim zdaniem należy docenić tak dynamiczny rozwój tych dyscyplin i 

uwzględnić w większym zakresie wnioski dotyczące dofinansowania działalności tych organizacji 

sportowych. Dzięki klubom biegaczy, Police zyskały co najmniej dwie, bardzo ciekawe imprezy 

masowe – Bieg Mikołajkowy i Bieg Szlakiem Dzika. Wnioskuję o skierowanie wsparcia finansowego na 

organizację tych imprez.  


