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Interpelacje i zapytania radnych
Radny JAN ŚCISEŁ
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście,
Panowie Burmistrzowie ja mam takie trzy obszary, które chciałem poruszyć. Jedno to jest
problem, który zauważyłem a dwa to takie zapytania. Problem dotyczy fragmentu ścieżki
rowerowej przy ul. Gazowej, którą kilka lat temu dużym wysiłkiem finansowym przy udziale
środków zewnętrznych tutaj władze miasta wybudowały. Musimy teraz zadbać, żeby nam te
ścieżki rowerowe służyły. A tutaj akurat przy Gazowej na odcinku kilkunastu metrów, co
najmniej kilkunastu metrów ta ścieżka ulega degradacji, zniszczeniu. Problemem są drzewa,
które rosną bardzo blisko obrzeży i korzenie tych drzew wysadzają kostkę. Po prostu jest
bardzo nierówno. To jest 3 uciążliwe szczególnie wieczorem kiedy mieszkańcy biegają czy
spacerują. Są narażeni na potknięcie się. Trzeba by te dziesięć topoli po prostu wyciąć.
Jeszcze raz przybliżę jest to na przeciwko Gaspolu. Drugi problem, w zasadzie zapytanie
dotyczy inwestycji, którą realizowaliśmy w tamtym roku. Chodzi o ogrodzenie Parku
Miejskiego. Wydaliśmy kwotę bodajże ok. 100 tyś a inwestycja nie jest dokończona. Otóż
prace budowlane - mury zostały wybudowane, zadaszenia z dachówki zrobiono natomiast nie
ma metalowych przęseł. Zamontowanie tych przęseł metalowych zakończyłoby tą inwestycję
a tak została niedokończona w moim mniemaniu. I trzecia sprawa to taka, którą poruszałem
już tutaj z tej mównicy. Chodzi o działkę i budynek przy ul. Kościuszki. Tutaj poprzednio jak
ponad rok temu pytałem o to, to dostałem informację, że władze miasta będą próbowały zbyć
tą działkę. Chciałem się zapytać, czy ta działka została sprzedana a jeśli nie to jakie są plany
tutaj władz miasta w stosunku do tego budynku i tej działki? Ja uważam, że jeśli nie możemy
sprzedać to powinniśmy rozebrać ten budynek, bo to kolejny kwiatek w centrum, który
nikomu nie służy po prostu. Dziękuję bardzo.
Z-ca Burmistrza RADOSŁAW SZUMIEC
Na pierwsze pytanie odpowiem Panu Przewodniczącemu Janowi Ścisłowi i tak ścieżka
rowerowa przy ul. Gazowej. Faktycznie tam rosną takie potężne topole pewne z 50 lat mają,
zlustrujemy zobaczymy w jakim stanie to jest, czy zagraża faktycznie zniszczeniu tej ścieżki
rowerowej. Jeśli będzie taka potrzeba zwrócimy się oczywiście o usunięcie tych drzew.
Ogrodzenie w Parku Miejskim, następne pytanie. Jak wiemy ta inwestycja już ileś tam trwa z
tego, co wiem w naszym budżecie również nie ma. Natomiast ja myślę, że w ramach
rewitalizacji Parku ZIT-u na pewno dokończymy to zadanie i w końcu to ogrodzenie
faktycznie zacznie wyglądać tak jak powinno. Działka i budynek przy ul. Kościuszki 9,
rozumiem, że w sąsiedztwie z Targowiskiem. Faktycznie były próby zbycia tej nieruchomości
z mizernym skutkiem ze względu takiego, że w ogóle nie było zainteresowania. Gdzieś tam
ktoś kiedyś dzwonił, czy może ewentualnie na rozbiórkę nabyć. Wiem, że wystąpiliśmy do
konserwatora zabytków o dokonanie rozebrania tego budynku. Z tego, co wiem, no można,
jest odpowiedź, ale to też są koszty. To nie jest 5 tys. to nie jest 20 czy 30 tys. Ja myślę, że
dużo, dużo wyżej.

