Interpelacja Nr ...
Rady Osiedla Sadul
w dzielnicy Wawel' m.st. Warszawy
z dnia 22 stycznia 2013 r.

W sprawie: przyszlosci placu zabaw przy ul. Gajowej na terenie osiedla Sadul.

Szanowna Pani Burmistrz,

Na terenie osiedla Sadul znajduje sie jedno publiczne miejsce o charakterze sportoworekreacyjnym. Jest to plac zabaw dla dzieci przy ulicy Gajowej zorganizowany przez Urzad
Dzielnicy.
W zwiazku z tym, ze Zaklad Gospodarowania Nieruchomosciami wiosna 2013 r. ma
przekazac do dyspozycji prywatneg{) wlasciciela teren, na którym obecnie znajduje sie
plac zabaw przy ul. Gajowej, prosimy o odpowiedz na pytania:
1. Czy wladze Dzielnicy rozmawialy z wlascicielem wspomnianego terenu. o
mozliwosci istnienia tam nadal placu zabaw?
2. Jesli tak, to jakie sa Panstwa ustalenia?
3. Jesli nie ma mozliwosci dalszego funkcjonowania tam placu zabaw, to czy wladze
Dzielnicy czynia kroki w celu przeniesienia istniejacych urzadzen na inna dzialke
na terenie Osiedla Sadul i zbudowania tam placu zabaw dla dzieci?
Nasze osiedle skladajace sie z domów jedno i wielorodzinny~h pozbawione jest miejsc
publicznych jak przedszkole, szkola, park, osrodek kultury czy chociazby kawiarnia. Jedynym
miejscem spotkan "na neutralnym terenie" jest plac zabaw. Jest on chetnie odwiedzany w
dzien przez male dzieci z rodzicami, babciami, dziadkami i opiekunami. Starsze dzieci
docieraja tu samodzielnie, majac niedaleka i w miare bezpieczna droge z domu. Znajduja sie
tam jedyne lawki, na których starsi mieszkancy moga przysiasc i porozmawiac lub po prostu
poobserwowac harce mlodego pokolenia. Zima nieduza, ale bezpieczna górka cieszy sie
ogromnym zainteresowaniem mlodych saneczkarzy. Plac jest oswietlony, ogrodzony i
odgrodzony od ulicy zielenia. Plac zabaw odgrywa wazna role w budowaniu lokalnej
spolecznosci - jest miejscem swobodnej, niewymuszonej integracji miedzypokoleniowej. Jest
on potrzebny mieszkancom Sadula.
Wszystko powyzsze sprawia, ze informacja o majacym wkrótce nastapic zwrocie dzialki
prywatnemu wlascicielowi zaniepokoila czlonków Rady Osiedla Sadul. Obawiamy sie, ze
plac przestanie istniec, a to bylaby ogromna strata.
Jesli by nie bylo szans na uratowanie placu zabaw w obecnym miejscu, byloby niezwykle
pozadane aby wladze Dzielnicy zlecily przeniesienie urzadzen na inna dzialke, ale koniecznie
na terenie Osiedla Sadul.

Z dostepnego w Internecie serwisu mapowego um.warszawa.pl
Warszawa dysponuje niezagospodarowanym gruntem na rogu
ewentualnie gorsza lokalizacja: róg ul. Piechurów i Mrówczej.
tego celu trójkat na rogu ul. Paczkowskiej i Piechurów a moze
bardziej w centrum osiedla.

wynika, ze Miasto st.
ul. Mirtowej i Mydlarskiej,
Moze takze nadawalby sie do
jakas zupelnie inna lokalizacja

Jedno jest pewne - zle by sie stalo, gdyby plac zabaw nagle zniknal z Osiedla Sadul i
wladze Dzielnicy Wawer nie uczynily nic, aby go uratowac.
Z powazaniem,
Wiceprzewodniczacy Rady Osiedla Sadul
w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Piotr Rybarczyk
Za posrednictwem
Przewodniczacy Rady Osiedla Sadul
w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Bernard Wojciechowski
Bernard Wojciechowski
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