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PETYCJA 

W trosce o przyszłość terenu rekreacyjnego - zagospodarowanie działki 636 - mzeJ podpisani 
Mieszkańcy przedstawiają sprawę po raz kolejny, tym razem w fom1ie petycji. Powołujemy się na Ustawę 
z dn. 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dziennik Ustaw, pozycja 870). Liczymy na rzetelną odpowiedź wobec 

naszych postulatów. Wskazaliśmy osobę upoważnioną do kontaktu z Panią w imieniu Mieszkańców. Od dnia 
05.07.2020 wszyscy zostaliśmy zaznajomieni ze sprawą i zebraliśmy podpisy na listach zgodnych z petycją. 

W dniu 16.06.2020 Spółdzielnia Mieszkaniowa Sikomik zlikwidowała: dwie huśtawki, drabinki -
„pajączka", drewnianą obudowę piaskownicy, karuzelę, kosze na śmieci oraz czternaście ławek majdujących się 
dookoła skweru. Sprzęty mnieszczone były na działce m 636, zlokalizowanej między ul. Bekasa i Pliszki. 
Miasto wydało decyzję o uprzątnięciu terenu, po zakończeniu umowy użyczenia w/w działki przez Spółdzielnię. 

Prosimy miasto o: przywrócenie placu zabaw, czternastu ławek, koszy na śmieci oraz wykoszenie 
wysokiej trawy na przedmiotowym obszarze. Skwer w tej części osiedla stanowił dla seniorów jedyne zielone 
miejsce, dostosowane do ich potrzeb, w którym mogli usiąść w cieniu, odpocząć i spotkać się towarzysko 
z sąsiadami. Osoby starsze często korzystały z ławek, wracając z niedzielnej mszy w pobliskim kościele. Dzieci 
w drodze z przedszkola, bawiły się pod czujnym okiem mam, które obok zacienionych ławek parkowały wózki 
ze śpiącymi młodszymi pociechami. Drugi plac zabaw (ul. Bekasa) latem bardzo się nagrzewa i rodziny 
z dziećmi częściej wybierały chłodniejsze miejsce, zapewnione im na działce 636. 

Nie wyobrażamy sobie, gdzie starsi ludzie i 1namy z dziećmi latem znajdą cień i odpoczynek w tej 
częsc1 osiedla. Ławki na działce 636 były nieodzownym elementem integracji społecznej seniorów 
mieszkających w wysokich blokach, a plac zabaw - przyjemnością i radością dla najmłodszych. 

Nie zgadzamy się z decyzją rady miasta, która uchwałą nr XXXV/1063/2010 z dnia JO czerwca 20l0r. 
przekazała wskazany teren pod zabudowę wielorodzinną. Zdajemy sobie sprawę, że z chwilą sprzedaży 
lub dzierżawy tej działki w celach budowlanych, zostaną wycięte drzewa i teren zupełnie straci dotychczasowy 
charakter. Chcemy, aby działka 636 znów stanowiła teren zielny. Prosimy, aby wskazane miejsce w dalszym 
ciągu wykorzystywano w celach relaksu, odpoczynku, zabawy i integracji społecznej, dostosowanych do potrzeb 
Mieszkańców, jak było to do dnia 15.06. 2020. 

Podsumowując, chcemy przywrócenia rekreacyjnego charakteru działki 636 (ławek, koszy, sprzętu 

dla najmłodszych, wykoszenia trawy). Stanowczo nie wyrażamy zgody na: wykorzystanie w tym miejscu działki 
636 pod zabudowę wielorodzinną oraz wycięcie drzew znajdujących się na obrzeżach działki. Liczymy 
na pozytywne rozpatrzenie naszych postulatów. 

Z poważaniem 

Mieszkańcy Dzielnicy Sikomik 




