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Interpelacje i zapytania radnych.
Radna MARIA KOZAK
Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo ja chciałam zgłosić
problem oświetlenia ulic w Lubartowie, a właściwie braku oświetlenia na niektórych ulicach.
I jest to związane z bezpieczeństwem mieszkańców, m.in. na ulicy Jaśminowej, to jest
bodajże Śródmieście 7, to są najczęściej ulice krótkie, no i tak bardziej na obrzeżach miasta.
Tam naprawdę jest strach wyjść po prostu o zmroku, bo panują egipskie ciemności. Nie tylko
na ulicę. Tam ludzie boją się przychodzić, na posesje nawet. Tam po jednej stronie jest dużo
działek niezabudowanych, zarośniętych krzakami, tam są jakieś dzikie zjazdy, że tak powiem,
rozświetlają sobie ogniskami te tereny i mieszkańcy boją się nawet zgłosić, interweniować na
policję, bo się obawiają o szyby, co się w nocy stanie. Podobnie jest z ulicą Żołnierską. Tam
jest taki króciutki pas od Powstańców do zakrętu. Podejrzewam, że takich ulic jest więcej.
Mieszkańcy ulicy Jaśminowej pisali już trzy bodajże pisma, czy cztery do Urzędu Miasta,
ostatnie wiem, że w lutym i do tej pory nie otrzymali odpowiedzi. Więc mam pytanie, czy po
prostu ci mieszkańcy otrzymają odpowiedź. Tam wystarczy jedna lampa, że tak powiem.
Podobnie na Żołnierskiej. Wcale nie trzeba może jakiegoś wielkiego och, ach.
I drugie pytanie. Czy jest możliwość, żeby przeprowadzić po prostu taki przegląd ulic,
które są albo nieoświetlone, albo bardzo słabo oświetlone? Bo naprawdę w niektórych
miejscach, tak jak mówię, wystarczy jedna lampa. Dziękuję.

BURMISTRZ MIASTA
Jeśli chodzi o zapytanie pani radnej Kozak, to chcę powiedzieć, że przeglądy są robione
corocznie. Więc pracownicy Wydziału Infrastruktury z nami robią przeglądy i też z udziałem
Komisji Infrastruktury. Przeglądy są robione, więc sprawa jest znana. Jest oczywiście też
kwestia priorytetów i możliwości sfinansowania. Natomiast jeśli chodzi o tę ulicę Jaśminową to
pozwolę sobie na piśmie odpowiedzieć po sprawdzeniu w Wydziale, bo być może Wydział już
zajmuje się tą drogą, bo nie jestem w stanie powiedzieć, jakie projekty w tej chwili są
opracowywane, jeśli chodzi o oświetlenie.

