
Halina Mądra                                                                                            Świebodzice, 19 października 2020 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Świebodzicach

                                                                                                           Pan Paweł Ozga

                                                                                                           Burmistrz Miasta Świebodzice

  Zgodnie z § 35 Statutu Gminy Świebodzice składam interpelację.           

W imieniu mieszkańców dzielnicy Pełcznica proszę o udzielenie odpowiedzi i  podjęcie działań dot.

następujących spraw:

1. Mieszkańcy  proszą  o  wyznaczenie  2  miejsc  parkingowych  dla  osób  niepełnosprawnych

w Świebodzicach na ul.  Wolności przy targowisku. Parkowanie w tym miejscu jest bardzo

utrudnione, osoby niepełnosprawne z reguły nie mają możliwości zaparkować samochodu,

dlatego proszą o wyznaczenie takich miejsc parkingowych.

2.  Mieszkańcy  zwracają  się  o  wykonanie  sygnalizacji  świetlnej  na  skrzyżowaniu  ulicy

Jeleniogórskiej  – Ofiar Oświęcimskich – Łączna. Prośba jest kierowana w zw. z ogromnym

problemem komunikacyjnym, wyjazd z ul. Ofiar Oświęcimskich i ul. Łącznej na drogę główna

jest  bardzo  trudny,  zwłaszcza  w  godzinach  szczytu  oraz  w  zw.  z  wypadkowością  na  tym

skrzyżowaniu.  Proszę  o  wystąpienie  z  wnioskiem  do  Wojewódzkiego  Urzędu  Dróg  o

wykonanie sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu. 

3. Czy  Pan  Burmistrz  planuje,  jeśli  tak  to  kiedy  rewitalizację  boiska  sportowego  przy  ulicy

Zamkowej?  Nadmieniam,  że  taką  prośbę  i  zapytanie  składałam  w  interpelacji  w  lutym

i listopadzie 2019 r. Otrzymałam wtedy odpowiedź, że przygotowywany jest plan i projekt

rewitalizacji  tego boiska.  Boisko niszczeje,  zarasta.  Wykonanie  rewitalizacji  tego boiska  da

możliwość młodzieży i dzieciom z dzielnicy Pełcznica spędzania wolnego czasu i  rozwijania

pasji sportowych.

4. Mieszkańcy  zwracają  się  z  prośbą  o  zorganizowanie  świetlicy  środowiskowej  dla  dzieci

i młodzieży w dzielnicy Pełcznica. Mieszkańcy wskazują lokal po byłym sklepie na osiedlu WSK

na  Pełcznicy.  Takie  zapytanie  również  składałam  we  wcześniejszych  interpelacjach  i

otrzymałam odpowiedź ustną, że planuje się oddać to pomieszczenie w ręce prywatne. Do tej

pory  nic  się  tam  nie  wydarzyło.  Proszę  o  odpowiedź  co  jest  planowane  w  tym  lokalu  i

jednocześnie zwracam się z prośbą o uwzględnienie prośby mieszkańców o zorganizowanie w



tym lokalu świetlicy środowiskowej. W nawiązaniu do punktu 3 i 4 interpelacji, mieszkańcy

wskazują, że młodzieżą w naszym mieście nikt się nie interesuje, nie mają się gdzie spotykać.

Miejscem spotkań młodzieży z ul. Zamkowej jest przystanek autobusowy a młodzież z Osiedla

Piastowskiego  obrała  sobie  parking  koło  basenu  i  hali  sportowej.  Bardzo  proszę  o

uwzględnienie prośby mieszkańców i wiążącą odpowiedź. 

5. Kolejną prośbą mieszkańców z ul. Zamkowej na Pełcznicy jest wykonanie strefy parkowania.

Mieszkańcy wskazują plac za budynkiem nr 10 i 11 (koło garaży) oraz za budynkiem nr 12 i 13.

Mieszkańcy  mają  coraz  większy  problem  z  parkowaniem,  samochody  parkowane  są  na

chodnikach, co utrudnia poruszanie się oraz jest zagrożeniem bezpieczeństwa, szczególnie dla

dzieci i osób starszych. Proszę tą prośbę potraktować jako pilną.

6. Mieszkańcy dzielnicy Pełcznica pytają Pana Burmistrza o Klub Seniora w tej dzielnicy. Podają,

że otrzymali informacje o powstaniu takiego klubu. Proszę o odpowiedź kiedy i gdzie miałby

powstać  taki  klub.  Mieszkańcy  wskazują  potrzebę  powstania  Klubu  dla  Seniorów  w  tej

dzielnicy. 

Wskazane powyżej sprawy zostały zgłoszone przez mieszkańców dzielnicy Pełcznica jako najpilniejsze,

więc  proszę  o  precyzyjną odpowiedź  czy  i  kiedy zostaną podjęte  działania  w realizacji  tych prac.

Podjęcie wskazanych działań ułatwi i uatrakcyjni  mieszkańcom w tym szczególnie dzieciom, młodzieży

i osobom starszym funkcjonowanie na terenie dzielnicy Pełcznica.

                                                                                             Halina Mądra

                                                                                Przewodnicząca Rady Miejskiej 

                                                                                                           w Świebodzicach


