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Zgłosił, że na ul. Hożej przy Biedronce skarpa odchodzi od
chodnika. Trzeba interweniować.

Rok ternu zgłaszałem potrzebę wymiany szafek
telekomunikacji na pl. Zacisze. Szafki są pordzewiałe,
niebezpieczne. Proszę o interwencję w tej sprawie.

Robert Pawłowski: sprawę słupków
telefonicznych musimy rozeznać i wtedy
podejmiemy decyzję do kogo się zwrócić o
wymianę.

Zaproponował aby zlikwidować faktycznie nieistniejące
przejście dla pieszych koło księgarni. Miejsce to wyłożone
jest czerwoną kostką polbruku i przechodnie traktują to
miejsce jak przejście dla pieszych.

Robert Pawłowski: w sprawie przejścia koło
księgarni. Będzie robiona rewitalizacja tej części
miasta to przejście się zlikwiduje. Zwrócimy się do
Policji o sprawdzenie czy jest tam zagrożenie.
Policjanci z ruchu drogowego powinni coś
zaproponować.

Poruszył sprawę ul. Hożej. W związku z remontem ul.
Wojska Polskiego,dla samochodów poniżej 8 ton
zrobiono objazd ul. Hożą. Problem w tym, że jeżdżą tam
także samochody powyżej wyznaczonego limitu przez co
nawierzchnia jest niszczona, siadają kratki ściekowe.
Naliczono, że jest ich ok. 40 dziennie. Droga jest bardzo
obciążona. Jeden z mieszkańców zgłosił, że pęka mu dom
i zamierza zgłosić ten problem na policję. Trzeba
zainteresować tą sprawą KPP.

Odpowiedź: Policja przeprowadza kontrole na
ulicy Hożej. Również na bieżąco są prowadzone
konsultacje z Policją. Ponadto przygotowywane
jest pismo z wnioskiem o zwiększenie liczby
kontroli – szczególnie pojazdów powyżej 8 ton.
Dodatkowo Straż Miejska poza kontrolami
zainstalowała monitoring, z którego nagrania
będą przekazywane Policji.

Przypomniał, że na Komisji Gospodarczej poruszono
sprawę stanu ul. 11 Listopada. Czy coś się w tej kwestii
robi?

Odpowiedź: Sprawa została przekazana RPK –
awaria kanalizacji sanitarnej.

Zgłosił konieczność posprzątania zabytkowej studni na ul.
Piłsudskiego. Studia jest bardzo zaniedbana.

Robert Pawłowski: studnia zabytkowa jest
czyszczona co jakiś czas.

Zgłosił , w imieniu Rady Seniorów, następujące sprawy:
Zakup tablicy ogłoszeń . Wyrównanie placu przy budynku
na pl. Lotników Polskich 3, obecny stan placu utrudnia
dojście. Konieczność remontu budynku na pl.Lotników
Polskich 3, gdzie siedziby mają organizacje społeczne.

Robert Pawłowski : tablica informacyjna dla rady
Seniorów jest szykowana. przy budynku Lotników
Polskich 3 będzie wyrównany w roku przyszłym.
Natomiast jeżeli chodzi o remont budynku będzie
zrobiony audyt potrzeb.
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