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lnterpelacja

W ramach utrzymywania kontakt6w z mieszkahcami z mojego okrggu wyborczego staram sig
cyklicznie wychodzit w teren i rozmawiat z ludimi gt6wnie na temat drgczqcych ich problem6w
zwiqzanych z iyciem w naszym mieicie, ale r6wniei tego jak dynamiunie rozwija sig Serock. W

ostatnich dniach mialem okazje wystuchat kilkunastu mieszkahc6w Osiedla Nowy Swiat a konkretnie
blok6w przy Puhuskiej 25,27 i 27 A. Zebrany w uasie tych spotkah material powoduje, i e zwracam
sig do Pana z interpelacjq opisujqc waine sprawy z punktu widzenia mieszkahc6w w celu poprawy
jakoici iycia, o co wszyscy staramy sic zabiegat.
Najwigksze problemy, jakie trapiq miewkahcbw Osiedla Nowy Swiat to:
1. Nagminne zakt6canie ciszy nocnej ispokoju poprzez imprezowanie grup miodzieiy i nie tylko w
miejscach do tego niedozwolonychjak pnejicie migdzy blokiem 25 i 27 przy Banku Sp6ldzielcqm i

Optykiem, wqskie przejgcie migdzy blokiem 25 a Barem z Kebabem, oraz wszystkie okoliczne
taweczki.
2. Nagminne wjeidianie i parkowanie przez obce samochody, kt6re nie stosujq sig do znaku
drogowego 6-1zakaz ruchu z wyjqtkiem mieszkahc6w osiedla, przy tym bardzo ugste blokowanie
wyjazdu z garaiu uy innych ciqg6w ~ c h u .
3. Nagminne parkowanie na jezdni od szczytu bloku Nasielska 1przy wyjeidzie z osiedla na ulicg
Nasielskq, czgsto stojqce tam samochody utrudniajq wyjazd iwjazd na osiedle stwarzajqc
niebezpieczehstwosttuczki czy wypadku szczeg6lnie ludziom starszym.
4. Nagminny brak przestnegania uchwaiy Rady Miejskiej o utrzymaniu porzqdku i czystojci na terenie

gminy dotyczqcy sprzqtania odchod6w po psach mimo wszelkich udogodnien w postaci specjalnych
koszy itorebek udostgpnianych pnez Urzqd Gminy.
5. Mieszkahcy nanekajq r6wniei, na jako6t wody, w jakq q zaopatwani, woda Speinia nonny, ale
jest z bardzo duiq zawartokiq ielaza.

Mieszkahcy oczekujq czestszych profilaktycznych patroli policji istraiy miejskiej szczeg6lnie pieszych,
przejechanie radiowozem przez policjant6w lub strainik6w miejskich nie rozwiqzuje sprawy.

Dzialania profilaktywne powinny by6 podejmowane w godzinach i okresach, kiedy wszystkie te
procedery majq najwigkue nasilenie, czyli wieczornych i nocnych w przypadku zakt6cania ciszy i
spokoju, w przypadku wyprowadzania ps6w w godzinach mocno porannych i po powrocie ludzi z
pracy, kiedy wiaiciciele wyprowadzajp psy na spacer. Jeieli chodzi o parkowanie i nieuprawniony
wjazd obcych samochod6w to szczeg6lnie w okresie wakacyjnym i w soboty, kiedy nasilenie ruchu
jest najwipksze.
Wszystkie te zdarzenia q oczywikie zgtawane na policjp u y strai rniejska ale nie powoduje to, i e
iloit problem6w maleje, dlatego potrzebne jest bardziej kompleksowe i energiczne podejkie do
zgtaszanych uwag. Ustyszalem r6wniei, i e nie ma peinego zadowolenia, z jakoici interwencji
podejmowanych przez policjp.
Dlatego proszp o przekazanie t r e k i tej interpelacji do Komendanta Policji w Serocku.
Przedstawione problemy nie oznauajp, i e nie sg podejmowane w tym wzglgdzie iadne dziatania, z
tego, co wiem sp, ale nie do kohca skuteczne, dlatego proszp o pisemnq informacje ay, moiliwe jest
wzmoienie dziatan we wszystkich przedstawionych obszarach z uwzglpdnieniem sugestii
mieszkahc6w?

