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INTERPELACJA NR 5 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Terminu posprzątania terenów dzielnicy ze śmieci. 
 

 W październiku br, w imieniu mieszkańców, zgłaszających mi zaśmiecone tereny dzielnicy, zgłaszałem 

do posprzątania tereny: 

1. przy ul. Łączącej w okolicy skateparku 

2. lasku przy ul. Strumykowej (okolice sklepu Mac-Pol) 

3. między ul. Grzymalitów, Odkrytą, budynkiem nr 55, a Wisłą 

4. między ul. Mehoffera, a os. Słoneczne Przedmieście 

5. lasu przy szkole podstawowej nr 154 

6. między ul. Odkrytą, Stefanika, Książkową, a Światowida 

7. po obu stronach ul. Dzierzgońskiej 

 

We wszystkich przypadkach 22 X 2014 r. otrzymałem odpowiedź, że tereny te będą posprzątane do końca 

listopada br. Dziś, tydzień po deklarowanym terminie, do którego tereny te miał być posprzątane, sprzątnięto 

jedynie teren między ul. Mehoffera, a os. Słoneczne Przedmieście (pkt 4). Pozostałe tereny są nadal zaśmiecone. 

Dlaczego? Dlaczego urzędnicy WOŚ kłamią udzielając odpowiedzi na moje interpelacje? 

 

 

 

 

 

 

                    Wojciech Tumasz 
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Poniższe zdjęcia obrazują stan terenu przy Przedszkolu nr 76: 
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Tak wyglądają tereny po obu stronach ul. Dzierzgońskiej: 

 
Teren lasku przy Strumykowej: 

 


