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Szanowny Pan 

Interpelacja dotyczy utworzenia miejsca odpoczynku, rekreacji i integracji dla mieszkańców 

Szanowny Panie Prezydencie ze względu na ogromną potrzebę powstania miejsca 

odpoczynku, rekreacji i integracji na terenie Osiedla 650 - lecia wnoszę o: 

• Wyznaczenia w obrębie ul. Kamiennej, Szpitala Wojewódzkiego, ul. Boya 

Żeleńskiego oraz ul. Parzęczewskiej terenu miejskiego na tyle dużego, żeby można 

było zrealizować tą inwestycję. 

• W razie potrzeby unormowanie stosunków prawnych z innymi właścicielami działek -

ZSM, prywatni właściciele tak aby teren miejski przeznaczony pod tą inwestycję był 

jak największy. 

• Przeanalizowanie nie przedłużania dzierżawy terenu, na którym dziś funkcjonuje 

parking płatny przy ul. Kamiennej. Wykonanie w tym miejscu miejsc parkingowych 

ogólnie dostępnych zarówno dla mieszkańców pobliskich domostw jak i tych, którzy 

przyjeżdżaliby do miejsca rekreacji. 

• Utworzenia miejsca przypominającego park z małą architekturą - alejki, ławki, kosze 

na śmieci, toaleta, lampy świetlne, mała fontanna, monitoring. 

• Utworzenie w tym miejscu również placu zabaw dla dzieci oraz w późniejszym czasie 

skateparku dla młodzieży. 

Osiedla 650 - lecia. 

• Proponuję rozpisanie konkursu podobnego do tego jak to miało miejsce przy „Starym 

Młynie'" na projekt koncepcji zagospodarowania tego terenu. 



Panie Prezydencie nie muszę pisać, że w momencie powstanie drogi sl4 

największe osiedle naszego miasta oraz jego mieszkańcy zostaną odcięci od 

największego dobra tego terenu - lasu Krogulcc. Mieszkańcy muszą mieć miejsce 

odpowiednio duże i piękne, które będzie pełnić rolę rekreacji, odpoczynku i integracji. 

Nadmienię, że pisałem podobne pismo ws zagospodarowania terenu znajdującego się 

przy spl2 od strony ul. Staffa. Proszę więc w imieniu swoim oraz mieszkańców 

o przeznaczenie tego terenu na w/w cel, zabezpieczenie środków w budżecie miasta na 

rozpoczęcie prac na terenach należących do miasta oraz poczynienie starań o pozyskanie 

( kupno, zamiana) przyległych działek celem zwiększenia możliwości powstania tej 

inwestycji 

W imieniu swoim oraz mieszkańców za zrozumienie i podjęcie działań dziękuję. 

Z poważaniem 

Jakub Filipowicz 


