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Zwracamy sic; do Pana Prezydenta 2 prosbq 0 umoiliwienic zagospodarowania terenu w Gliwicach-
Brzezince (plac miedzy ulicami Lédzkq, Gnieiniefiska, Olsztyfiskq, Rzeszowskq) w calosci jako
strefy zabaw, rekreacji i uprawiania sportu przez dzieci. Teren ten jest juZ czesciowo
zagospodarowany. Prosba dotyczy pozostaiej, niezagospodarowanej czesci (z wyiqczeniem miejsca
gdzie bedzie utworzony street workout).

Petycja dotyczy terenu nalezzqcego do miasta, co do ktérego miejski plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje zagospodarowanie jako terenu rekreacji. Prosba mieszkaficéw nie
koliduje Z miejskim planem zagospodarowania tego terenu.

Obecnie wykorzystanie tego tercnu w calosci jako strefy zabaw, rekreacji i uprawiania sportu przez
dzieci jest niemozliwe w zwiqzku z planem jaki wobec tego terenu posiada MZUK. Plan posiadany
przez MZUK zakiada stworzenie na czesci placu miejsca spotkafi mieszkaficéw.

Zwracamy sic; z proébq by plany dotyczqce urzqdzania igki umoiliwiaiy stworzenie terenu zabaw
i rekreacji dla dzieci w wieku szkolnym na calym niezagospodarowanym dotqd terenie tej ,,lq1<i”.
Obecnie powstaje plac zabaw jednak jest on przygotowany dla dzieci miodszych, w wieku
przedszkolnym. Dzieci starsze nie majq mozliwoéci skorzyslania z miejsea zabaw dostosowanego
do ich wieku, wzrostu, moiliwosci i potrzeb. Nie bedq teZ miaiy mozliwosci uzyskaé tego nigdzie
indziej w tej dzielnicy, ze wzgledu na stan prawny, oméwiony w dalszej czesci pisma. Nalomiast
miejsca spotkaii mieszkaficéw majq juz tradycyjne umiejscowicnie w innych punktach dzielnicy
i mogq byé tam kontynuowane, zgodnie z wieloletniq tradycjq, bez odbierania szansy na takie
spotkania dzieciom w wieku szkolnym.

Dzielnica Brzezinka nie posiada Rady Osiedlowej, stqd mieszkaficy zwracajz; sie z bezpoéredniq
prosbq do Pana Prezydenta.

Mieszkaficy dzielnicy prosili réwniei 0 pomoc radnych miejskich: paniq Krystyne Sowe i Pana
Pawla Wréblewskiego. Radni oi zapoznani sa, z problemem mieszkaficéw.
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2. Szczcgélowc uzasadnienic prosby.

a) Wspomniany plac, zwany potocznie iqkq, jest jedynym miejscem w dzielnicy Brzezinka gdzie
miejski plan zagospodarowania dopuszcza tworzenie infrastruktury dla dzieci. Pozostale dwa
tcreny w Brzezince, nalezqcc do miasta, nie dajq takicj moiliwosci (teren w pobliiu nowo
powstaiego ronda przeznaczony jest pod dziaialnosé usiugowq, a teren miejski, znajdujqcy sie
w poblizu koscioia, przeznaczony jest na dziaialnoéé ochotniczej straiy pozarnej).

Dlatego tez jcst to tak istotnc dla mieszkaficéw aby tzw. ,,iqka” zaspokajaia potrzeby zarowno
dzieci miodszych jak i starszych. Marzeniem mieszkaficow jest by spelniala funkcjonuje
rekreacyjne dla dzieci w duiej rozpietosci wiekowej, podobnie jak to funkcjonuje na placu zabaw
w Parku Chrobrego.

b) Mieszkaficy dzielnicy szanujq i doceniajq prace Micjskiego Zarzqdu Uslug Komunalnych,
rowniei w zakresie prac wykonywanych w Brzezince. Nicstety projekt szczegoiowego urzqdzenia
w/w terenu, tzw. ,,lz;ki”, przewiduje stworzenie tam ,,micjsca spotkafi mieszkaficow”. Zaloienie
takie wyklucza stworzenie jakiejkolwiek infrastruktury dla dzieci starszych. Konsekwencja, takiego
stanu rzeczy jest odrzucanic przez MZUK propozycji tworzenia kolejnych atrakcji, tym razem dla
dzieci starszych na tym terenie.

c) Mieszkaficy Brzezinki zauwaiajq, i2 dzielnica poloiona jest nieco ,,na uboczu” i z dala od
ccntrum, a wspomniany teren to jedyne ogolnodostepne miejsce rekreacji dla dzieci. Dzieci nie
majq mozliwosci dojécia na inne place zabaw w poblizu, bo takich tu nie ma i nie bedzie. Dlatego
tcz tak waine jcst dla nicch stworzenie miejsca dostosowanego do wszystkich kategorii wickowych
dzieci, tak aby nie tylko przedszkolaki, ale rowniei dzieci starsze mogly sic; tu, bawié i integrowaé.

d) Mieszkaficy doceniajq cheé uwzglednienia potrzeb osob doroslych i pomysl stworzenia miejsca
integracji dla dorosiych na w/w terenie jednak podkreslajq, i2 integracji na mniejszq skale siuizt
iaweczki ustawione na tymze placu, a integracje na wiekszq skale moina kontynuowaé w
dotychczasowych miejscach swietowania np. doiynek czy festynu straiackiego. Tradycyjnie
imprezy te odbywajq sic; na placu w poblizu koscioia oraz na boisku przy ul. Radomskiej. Miejsca
tc siuzq integracji mieszkaficow od wielu lat. Co istotne posiadajq odpowiedniz; infrastrukture,
micjsca parkingowe oraz toalcty. czcgo nie ma przy tcrenie polozonym miedzy ulicami Lodzkq,
Gnieiniciiska, Olsztyfiskq, Rzcszowskq.

e) Mieszkaficy dzielnicy zwracajq uwage, i2 sq to imprezy jednodniowe odbywajqce sic; raz do
roku, podczas gdy przeznaczenie w/W terenu w pozostaicj, jeszcze nie zagospodarowanej czesci,
na potrzeby dzieci daloby szanse na ich korzystanie z zabawy rekreacji i integracje w wymiarze
codziennym, przez caly rok.

f) Potrzeby doroslych zostaiy juz wziete pod uwage przy dotychczasowym zagospodarowywaniu
w/w tercnu. Dorosli mogq korzystaé z juZ utworzonej siiowni na wolnym powietrzu oraz bedq
mogli korzystaé Z sitowni street workout. Dzieci starsze natomiast zostaly niejako, W praktyce
zagospodarowania tego terenu, pominiete.

g) Przez wiele lat mieszkaficy obserwowali pustq iqke. Obecnie sa, pelni nadziei Ze iqka ta bedzie
codziennie uzytkowana przez najmiodsze pokolenia mieszkaficow i siuzyia zblizeniu i integracji
dzieci. Integracja taka jest bardzo potrzebna rowniei w zwiqzku z faktem, i2 dzielnica intcnsywnie
sic; rozbudowuje i wciqz przybywa w niej nowych rodzin. Nie mozna nie doceniaé znaczcnia



wspolnych zbaw dzieci mlodszych, starszych i mlodziezy i takie Wykorzystanie jest istotq prosby
mieszkancow.

h) W praktyce Mieszkancy proszq o to aby MZUK odstqpil od realizacji swojego planu w zakresie
stworzenia miejsca spotkan i rekreacji dla doroslych lecz, aby umoiliwil realizacje projektow na
potrzeby starszych dzieci i mlodziezy na przyklad w formie dopuszczenia do glosowania kolejnych
projektow obywatelskich takiej infrastruktury. Obecnie projekty takie sq odrzucane przez MZUK,
poniewaZ plan tworzenia miejsca spotkan dla doroslych blokujc moiliwosé tworzenia na tym
samym terenie miejsc zabaw dla dzieci starszych.

Mieszkancy jednoczesnie pragnq podkreslié, i2 doceniajq dotychczasowq prace MZUKu na rzecz
dzielnicy, np. w zakresie stworzenia pierwszej czeéci placu zabaw dla dzieci mlodszych czy
utworzenia tyrolki dla dzieci mlodszych. Mieszkancy zdajq sobie sprawe, iz MZUK jest w
posiadaniu planu ktory realizuje, a ktory zostal profesjonalnie stworzony, jednak podkreslajq i2
proszq o zmiane jedynie czesci tego planu, nie kwestionujejc dotychczasowych dzialan MZUK,
ktore doceniajq. Prosba mieszkancow dotyczy tej czesci tercnu (,.lqki” ulicami Lodzkat,
Gnieinienska, Olsztyriskq, Rzeszowskq), ktory nie zostal jeszcze zagospodarowany, a ktory moze
byé zagospodarowany z uwzglednieniem mieszkancow dotqd pominietych czyli dzieci w wieku
szkolnym.

Pragnieniem mieszkaricow jest aby rowniez starsze dzieci mogly cieszyé sie integracjq w terenie
i mialy mozliwoéé odejécia od komputera, do rownie atrakcyjnego miejsca zabaw znajdujqcego sie
w ich pobli2u i w realnym éwiecie.

Prosimy o pozytywne rozpatrzcnie naszej proéby. Micszkancy pragneliby odwdzieo/.yé sie
codziennq pamieciq 0 pomocy Pana Prezydenta, a dzieci pragneiyby odwclzieezyé sie codzienna,
radoéciq zabawy w przyjaznym im miescie.


