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INTERPELACJA   NR   19 
 
 
 

    W wyniku działalności związanej z wykonywaniem mandatu radnego przedkładam 
interpelację w następującej sprawie: 
 
Interwencyjnego odśnieŜenia (skucia lodu) z chodnika prowadzącego do SP 344 od 

przejścia dla pieszych przez ul. Światowida. 

 

W imieniu rodziców dzieci odprowadzających uczniów do SP 344, zwracam się z wnioskiem 

o interwencyjne odśnieŜenie chodnika prowadzącego do szkoły od przejścia dla pieszych z 

sygnalizacją świetlną przez ul. Światowida. 

Mieszkańcy wielokrotnie pisali w tej sprawie bezpośrednio do Wydz. Ochrony Środowiska – 

bez rezultatu: 

„Chodnik nie został odśnieŜony (stan na 13.12.2010), maile do p. Ślusarczyka nie przynoszą 

śADNYCH!! Rezultatów. Teraz na tym chodniku jest udeptany przez 1000 dzieci śnieg zamieniony w 

lód posypany nową warstwą śniegu. W piątek rozmawiałam z Panem, który odśnieŜał przejście dla 

pieszych przy tych światłach i powiedział mi, Ŝe przejście "naleŜy" do miasta i on odśnieŜa tylko ten 

kawałek. Zgodnie z wykazem, który przesłał mi Pan w zeszłym roku, chodnik do szkoły naleŜy do 

dzielnicy, ale kaŜde!!!! opady śniegu wymagają osobnej interwencji. Jeszcze się nie zdarzyło, Ŝeby 

został odśnieŜony "dobrowolnie". Dalszy opór dzielnicy zmusi mnie do nawiązania kontaktu z TVN 

Warszawa, bo nie widzę juŜ innego wyjścia.” 

 



 

„Sam teren szkoły to dramat, choć szkoła zakupiła mechaniczną/elektryczną/spalinową nie 

wiem dokładnie jaką odśnieŜarkę to śnieg zalega grubą warstwą, dzieci go udepczą i tyle, zwłaszcza 

od strony ul. Erazma. Od Światowida odśnieŜone jest wąskie przejście ok 50cm od furtki do schodów 

szkoły. Telefony do StraŜy Miejskiej pozostają bez skutku, przecieŜ nie wlepią mandatu dyrektorce 

szkoły. Co innego staruszce, która nie ma siły odśnieŜyć chodnika przed domem.” 
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