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Interpelacje i zapytania radnych
Radny JAN ŚCISEŁ
Wiceprzewodniczący Rady Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, ja mam dwa zapytania. Jedno
dotyczy działki przy parku. Działka z budynkiem murowanym przylegająca do amfiteatru, w
którym jeszcze kilka lat temu było mieszkanie socjalne, w ten sposób opiszę tą działkę.
Ostatnio miałem okazję tam być i takie refleksje mam no niekorzystne, jeżeli spojrzy się od
strony Parkowej na Park i na tą działkę o której mówię to wygląda fatalnie. To wygląda tak
jakby nikt nie dbał o ten park i o tą działkę, o której mówię. Widać, że jest nieużytkowana,
nieestetyczna, niewykorzystana, niewykoszona i mam pytanie czy jest pomysł na
zagospodarowanie tej działki? Czy Zielony LOF obejmuje również teren tej działki? I druga
rzecz Pan Burmistrz mówił o milionach pozyskanych przez miasto i ja się cieszę z tego, że te
miliony pozyskujemy, że w niektórych miejscach miasto się zmienia. Chcę poruszyć taki
problem dotyczący obszaru na który pozyskaliśmy ponad 6 mln. tj. obszar strefy
gospodarczej. Chodzi o takie bieżące konserwowanie tego terenu. Ja już mówiłem o
drzewach, które wypychają kostkę chodnika przy Gazowej i do tej pory reakcji nie ma żadnej.
Od dwóch lat już chyba o tym problemie mówię i tu teraz słyszę, że będą wycinane drzewa
przy Lubelskiej, na Lipowej a tam nawet nikt nie pójdzie i nie zobaczy. Chyba, że po prostu
nie widzi tego problemu. Inny problem dotyczący również strefy gospodarczej to jest ta ulica
naprzeciwko głównego budynku Biedronki, prostopadła do Gazowej. Przy tej ulicy w ramach
projektu założono piękne nasadzenia, piękny drzewostan. Drzewa ogrodzono w fachowy
sposób wykorzystując takie paliki. Większość drzew jest uschniętych od kilku lat a paliki leżą
powywracane. Wydane tutaj miliony z naszego budżetu i z naszych wspólnych pieniędzy po
prostu wyglądają tak jak wyglądają. Tak jak mówię. Trzeba też tam zerknąć na te inwestycje
na które kiedyś pozyskaliśmy miliony nie tylko szczycić się tymi następnymi. I ostatnie, to
takie przypomnienie, bo na poprzedniej sesji mówiłem o stanie budynku przy ul. Reja w
zasadzie o stanie ogrodzenia. Do tej pory nic się nie zmieniło. Dalej brama leży rozsypana na
kupce i furtka również i słupki ogrodzenia. I prośba jeszcze raz, żeby po prostu zabezpieczyć
ten obiekt. Dziękuję.

