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Szanowny Pan 

Marcin Krupa 

Prezydent Miasta Katowice 

przez Radę  Miasta Katowice 

Na podstawie  art.  24 ust.3 i 4 ustawy z dn. 08 marca 1990r. o Samorządzie gminnym /Dz.U. z 

2018r. poz 994 z późn. zm./ składam 

kolejną  interpelację  nr 451  /2020 

w sprawie podjęcia decyzji dotyczącej wykonania placu zabaw w Katowicach 
dla dzieci mieszkających w rejonie ul. Lwowskiej dzielnica Szopienice 

Szanowny  Yank'  Prez_yare; ncle 

Uprzejmie proszę  o zabezpieczenie środków finansowych i podjęcie decyzji, która 
ucieszy małych mieszkańców naszego miasta zamieszkujących w rejonie ul. 
Lwowskiej dzielnica Szopienice. 

Kilkakrotnie występowałem w tej sprawie ale prośby moje nie odniosły dotąd 
zamierzonego skutku. 

Uważam, że te dzieci również  zasługują  na nowoczesny i bezpieczny plac zabaw. 

Uprzejmie proszę  o wydanie decyzji pozwalającej na jego wykonanie. 

Zał. kartka pocztowa ze zdjęciem pozostałości pisakownicy jaką  mają  do dyspozycji 
dzieci które wraz z Rodzicami są  nadawcami tejże kartki. 

-To bardzo smutny widok. 

Z góry serdecznie dziękuję  

Uprzejmie proszę  o powiadomienie mnie o sposobie rozpatrzenia sprawy. 

e-mail: radny@zawadzki.katowice.ol  40 - 098 Katowice ul. Młyńska 4, tel. 605-787-332 
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FOTO: Plac zabaw dla dzieci pomiędzy familokami 
przy ul. Lwowskiej • Katowice-Szopienice • wrzesień  2020 

Prezydent miasta: Marcin Krupa • Radni Rady Miasta 
wybrani z Dzielnicy Szopienice: Dawid Duraf • Patrycja Grolik 
Dariusz tyczko • Barbara Mańdok • Bartosz Wydra 

Jesteśmy dziećmi z Szopienic - dzielnicy, 
w której urodził  się  pan Kazimierz  Katz.  

Od kilku lat prosimy prezydenta Katowic 
pana Marcina Krupę  o nowy plac zabaw 
- podobny do tych, na jakich bawią  się  

nasi rówieśnicy z lepszych dzielnic. 
Teraz bawimy się  w brudnym piasku 

widocznym na tej pocztówce. 

Prosimy wszystkich, którzy lubią  dzieci, 
żeby poprosili pana Prezydenta o nowy plac 
zabaw w tym miejscu, o którym zapomnieli 

wszyscy dorośli (prosiliśmy już  o pomoc pana 
rzecznika praw dziecka, ale nie miał  dla nas czasu). 

Dziękujemy - dzieci i rodzice z Szopienic 

Katowice-Szopienice, wrzesień  2020  

Józef Zawadzki 
Radny Miasta Katowice 

Rada Miasta Katowice 
ul. Młyńska 4 
40-098 KATOWICE 
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