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Petycja

Mieszka6cy iuzytkownicy lokali przy ul. Janka Bytnara skladajq petycjq o ustanowienie
przez Radq Miejskq w Kolbuszowej ulicy Janka Bytnara strefq wolnq od dymu tytoniowego.

Ulica Janka Bytnara to ciqg pieszo - komunikacyjny, przy kt6rym znajduje siq Swietlica
Profilaktyczno - Wychowawcza PKPS, do kt6rej uczqszczajq male dzieci, Szkola Muzyczna
I stopnia, kt6rej uczniami sq dzieci w wieku 7 - L5 lat oraz Zesp6l Szk6t Technicznych
im. Bohater6w WrzeSnia 1939 roku. Od wielu lat istnieje problem palenia tytoniu przez

uczni6w zar6wno pelnoletnich jak i nieletnich wzdluz tej ulicy i dawania negatywnych
przyktad6w i wzorc6w mtodszym kolegom i kole2ankom co z roku na rok zwiqksza skalg
problemu. Ponadto mieszkaricy i u2ytkownicy lokali sq notorycznie zatruwani dymem
z papieros6w, a obej:icia znajdujqcych siq tam lokali i mieszkari za6miecane sE ogromnE iloSciq
pet6w i opakowah po papierosach.

Majqc na wzglqdzie powyzsze argumenty oraz dobro uczni6w i lokalnej spotecznosci
wnioskujemy jak na wstqpie tj. o ustanowienie ulicy Janka Bytnara strefq wolnq od dymu
tytoniowego.
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