Nowy Sącz,26|tlĘ 2019t.

SzanownyPan
Ludomir Handzel
Prezydent Miasta
Nowego Sqcza

INTERPELACJA
Na wniosek i prośbęmieszkańców Qsiedla Prrydworcowe zwTacam się do Pana
Prezydentao rozważeniemożliwości
zbudowaniaogrodzeniai poprawieńe nawierzchnina
placu zabaw dla dzieci, które znajdujesię w bezpośrednim
sąsiedŹwieulicy Zółkiewskiego
i tzw. ,,Praktycznej
Pani".
W załączentuprzesyłamdokumentacjęi pismo uzasadniającepilną potrzebę tej inwestycji
przygotowanepruez mieszkatrcówtego osiedla'
BardzoproszęPanaPrezydentao życzliwepodejście
do tej kwestii.
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Załącmik 1 - dokumentacjazdjęciowa
Załącznik2- pismo i podpisymieszkańców
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Szanowny Fan
Leszek Zegzda
Radny Miasta NowegoSącza

/'wracamsię
na czas Wio!'enny,
się ztnian'rpcry l.r.kuZ 7.jmowej
W związku ze;bliŻająr-ą
Się kwestii utgylnania po[ądku i bezpieczeństwaplacu
z uprzejmąprośbąo bliższeplr7yj17ę1lie
zabaw który znajduje się na osiedlu Przydrvorcowym,na zbiegu ulic Żołkiewskiegoi Grota
Roweckiego.
i wypoczynku dla starszych
Aktualnie to jedno z ulrrbionychIniejsczabalvynajrnłodszyc|l
mieszkańców osiedla znaiduje się \Ą' stanje wymagającyrnzdecydowanej interwencji' Brak
zagraż'ają
zdrowiu dzieci, co jest nie do zaakceptowania.
ogrodzenia i dziur.v w natvierzcht-ti
przestrzenj.i,n-riejsceto jest odwiedzaneprzez wiele osób spożpvających
W związku z c't\V.lrtą
alkohol w póŹniejszychporacl-t,co skutkujeodłamkamiszkłai niedopałkamipapierosów.Zdarza
się również,że w pobliżuirlacui na jego tereniewyprowadzanesą psy z całejokolicy' Dokarmiane
są również gołębie. W pLzypadku dluższej niepogody teren byłr'a zabłocony,co utrudnia
w pełnikorzystaniez ociek[uprzez dzieci.
ogrodzenie z popratvą bieżącej!nfl.astruktury(nawierzchni) spowoduje unormowanie
rir'azograniczyprzebywanieinnych grup społecznychna terenie
sytuacji z vlłaścicielani:lwiel.Ząt
placu zabaw. Poprav',anawif'rzc.n.lipudniesiejakośćkorzystaniaZ tej strefy wypoczynku dla
mieszkańcow. W

tej t:zęlici osiedla braluje ogólnodostępnego,zorgatrizowanegomiejsca

wypoczynkowegodla dzieci, którejest zamkniętei w pełnibezpieczlre.
W

trosce o

bezpieczeristvroizieci wnoszę o przeprowadzenie szybkich działań

n.
remonlowya
Z po\vażanierrl

ldjęc'rlwa.
Załącznjk1, dokurrrentacja
Załącznik2, podpisy nrieszkarlcóvlOsierllaPlzydv'zorcowe.

Załącmik |, dokumentacjazdjęciowa.

l. Plac zabawjest nieogrodzonyi sąsiadujebezpośrednio
Z parkingiemdla mieszkańców osiedla.

3. Korzystanie z p|ac:'lzabaw przez małedzieci na nieoglodzonyrn
tereniegrozi niebezpieczeństwemi nieumyślnymwybiegnięciempod koła
parkujących samochodów.

2. Plac zabaw od stronv budynku "Praktvcznei Pani".

4. Na zdjęciu wido cn1y rnężczyznana huśtawce,któremu podczas
zabawy towarzyszypies.

Za|qcznik | . dokumenlacjazdjęclowa.

l. Plac zabaw.OsiedlePrzvdworcowe.

2. Plac zabaw.Osiedle Przvdworcowe.

3. Widok na plac zabawz oknajednegoz mieszkańców.

4. Wydeptanyterenpo dłxżSzychopadachczęstoprzeradzasię w grzęzawisko.

