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Szanowny Panie Prezydencie 29 listopada 2018 roku zgodnie z obietnicą złożoną na 
spotkaniu z rodzicami dzieci korzystających ze świetlicy i stołówki oraz po konsultacjach 
i wniesionych uwagach pracowników szkoły, oraz Rady Rodziców na trzeciej sesji Rady 
Miasta złożyłem jako Radny interpelacje w której-prosiłem Pana Prezydenta, aby 
świetlica i stołówka w Szkole Podstawowej nr 2 była na miarę XXI wieku i w końcu 
doczekała się remontu, gdyż stan obecny jest fatalny zarówno pod względem 
technicznym, jak i wizualnym. 

 
W lutym 2020 roku otrzymałem od Pana informacje, że udało się. Za blisko półtora 
miliona złotych w Szkole Podstawowej nr 2 w Skierniewicach miała powstać nowa 
kuchnia i świetlica. Głównym założeniem inwestycji miało być zwiększenie powierzchni 
świetlicy i jadalni kosztem powierzchni zaplecza kuchennego. 
Z nowo wygospodarowanego miejsca uczniowie „Dwójki” mieli skorzystać od września 
2020 roku. Zgodnie z harmonogramem, który Pan Mi przedstawił wykonawca na plac 
budowy miał wejść w drugiej połowie czerwca 2020 roku. 

 
W ramach prowadzonych prac, miała powstać w Szkole Podstawowej nr 2 nowoczesna 
kuchnia i bardziej funkcjonalne nowoczesne przestrzenie, z której będą cieszyć się 
dzieciaki i pracownicy szkoły. Poza przebudową ułożone miały zostać nowe instalacje 
wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczna, gazowa oraz miała powstać 
wentylacja mechaniczna. Do tej pory inwestycja nie została jednak zrealizowana. 

 

 



 
 
Szanowny Panie Prezydencie zwracam się do Pana kolejny raz z prośbą o wykonanie 
remontu świetlicy, stołówki i kuchni w Szkole Podstawowej nr 2 w budynku przy ul ! Maja 
15 w roku 2022 
Jako radny Rady Miasta uważam, że inwestycja ta jest niezbędna, gdyż pomieszczenia 
te wymagają natychmiastowego i gruntownego remontu. O trudnych warunkach 
panujących w świetlicy, stołówce i kuchni, braku odpowiedniego wyposażenia 
informowałem wielokrotnie na komisjach Rady Miasta. 
Dodatkowym Argumentem przemawiającym za takimi działaniami jest fakt, że istnieje 
pełna dokumentacja wraz z projektem na remont wyżej wymienionych pomieszczeń. 
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