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INTERPELACJA NR 344 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Posprzątania terenów: lasku przy osiedlu Strumykowa 6, okolic pawilonów handlowych 
przy ul. Mehoffera i lasu przy SP nr 154. 
 

W imieniu mieszkańców zgłaszających do mnie konieczność sprzątania terenu dzielnicy, proszę o 

informację dlaczego pomimo obowiązywania umowy na sprzątanie terenów zielonych w dzielnicy, do 

dziś nie sprzątnięto: 

1. lasku przy osiedlu Strumykowa 6. 

2. okolic pawilonów handlowych przy ul. Mehoffera (od strony osiedla). 

3. lasu przy SP nr 154 (szczególnie okolic placu zabaw w tym lesie)? 

 

Jak relacjonują mieszkańcy: 

„…lasek przy Strumykowej to miejscowe wysypisko śmieci porozrzucanych po cały terenie. Teraz je jeszcze widać, 

bo krzaki nie mają liści, a trawa jeszcze nie urosła i śmieci nic nie zasłania. Akurat jest to ostatni moment na sku-

teczne posprzątanie tego terenu.” 
 

„Budki handlowe od strony osiedla jeszcze nie zarosły krzakami i trawą, co doskonale uwidacznia sterty butelek 

(całych i potłuczonych), puszek i kawałków plastiku wraz z torebkami foliowymi. Dziwne jest to że dzielnica pobiera 

czynsz od najemców, ale sprzątnąć śmieci obok tych budek już nie potrafi.” 
 

„Cały teren przy szkole podstawowej na Leśnej Polanki w stronę ławek leśnych i placu zabaw to śmieciowe pole 

minowe. Od początku roku chyba nie wywożono śmieci z kubłów na śmieci, bo odpadki wysypują się wprost z tych 

koszy. Do tego leśna ścieżka prowadząca do szkoły jest drogą jak przez wysypisko. Jak możemy uczyć dzieci posza-

nowania przyrody, gdy codziennie te dzieci widzą taki bałagan.” 

Kiedy opisane tereny będą sprzątnięte? Proszę także o regularne (np. raz na 1,5 – 2 m-ce) wizyty na tych 

terenach, aby w możliwie najkrótszym czasie tereny te były porządkowane bez konieczności ponownych 

monitów z mojej strony. 

                    Wojciech Tumasz 


