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Interpelacje i zapytania radnych

Radny JERZY TRACZ
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, Obecni Goście i liczne
media. Ja Panie Burmistrzu mam do Pana dwa pytania. Jedno takie, można powiedzieć, takie
miłe, sobie pozwolę. W listopadzie i w grudniu została dokonana modernizacja rowu
odpływowego przy ulicy Pradnik w Lubartowie. Odbiór nastąpił w dniu 15 grudnia 2017
roku. Natomiast do prawidłowego funkcjonowania miejskiej sieci kanalizacji deszczowej oraz
urządzeń do oczyszczania wód opadowych, separatorów konieczne jest systematyczne
oczyszczanie wszystkich elementów sieci kanalizacji deszczowej i ich bieżąca
konserwacja. Z tego co wiem, co widzimy jako działkowcy, na poszczególnych ulicach,
gdzie jest zakończone m.in. kolektory deszczowe separatorem, jest niezbędne i konieczne
systematyczne oczyszczanie. Z tego co wiem, od dłuższego czasu takich operacji nie
dokonuje się w naszym mieście, a to grozi poważnym uszkodzeniem pewnych urządzeń.
Natomiast te nowe elementy tego rowu, o ile nie będzie oczyszczony, to to co jest dokonane,
uporządkowane, ja mam pełną dokumentację m.in. fotograficzną, nastąpi bardzo szybkie
zamulenie, ponieważ duża ilość piachu, która zamula rowy, pochodzi z miejskich ulic i
osiedli. My mamy w Lubartowie pięć kolektorów deszczowych. Według moich obliczeń
oczyszczenie wszystkich to koszt ok, 40 tys. zł. Nadmieniamy, że to jest bardzo pilne,
potrzebne. Także proszę Pana Burmistrza, żeby Pan się tą sprawą w trybie szybkim zajął i
żeby po prostu maksymalnie szybko nastąpiło oczyszczenie zgodnie z przewidzianą
technologią. Kolejne ważne pytanie mam Szanowny Panie Burmistrzu. Mam takie pytanie.
Ponieważ sporo jest emerytów, którzy pracowali w Urzędzie Miasta. Czy oni utrzymują,
tak jak w wielu zakładach pracy, w instytucjach, z okazji świąt również jakieś talony.
Warto by było doceniać tych, którzy mają duży staż pracy, pracowali i oni m.in. decydowali o
poziomie, o jakości działalności tak ważnej instytucji, jaką jest każdy Urząd Miasta w całym
kraju. Kolejne trzecie, to może nie będzie pytanie, ale zechcę, o ile Pan pozwoli Panie
Przewodniczący, odniosę się do pewnego, dla nas wszystkich przykładnego realizowania
pewnych problemów zgłoszonych przez naszych mieszkańców. Otóż ostatnio na posiedzenie
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zasygnalizowałem temat bardzo wielkiego zaśmiecenia kirkutu. Była tam bardzo duża ilość
butelek. To jest kolejny taki placyk, barek pod chmurką, gdzie było tego bardzo dużo, i
śmieci, i butelek. Moi Drodzy, jakaż była reakcja. Niespełna 16 godzin jak to zostało
uporządkowane. Następnego dnia, wielu ludzi, jak przechodziło, to również dziękowało,
gratulowało i prosiło, żeby Panie Burmistrzu Panu podziękować. Chwała że mamy takich
urzędników w osobach: Radosława Stępińskiego, Piotra Turowskiego, Naczelnika Roberta
Polichańczuka i wspaniałe Panie, czasami jesteśmy gadatliwi, które muszą ślęczyć, siedzieć,
odsłuchać i napisać. Bywam często w Biurze, widzę, jaką mają naprawdę ciężką pracę, często
nawet nie mają czasu zjeść śniadania. A więc jeszcze raz dziękuję, gratuluję. I tutaj macie
Państwo na zdjęciu utrwalone, jaka była fatalna sytuacja. Także w dniu powiedzenia Komisji,
która się skończyła o 18:30, zdjęcie było wykonane o godzinie dokładnie 10:27, było
czyściutko. Jakże to miłe. Dziękuję bardzo.

