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Interpelacje i zapytania radnych
Radny JERZY TRACZ
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, zacne Panie, które muszę powiedzieć maja
bardzo odpowiedzialną pracę. Dzięki Wam wiele jest wyprostowanych tych, którzy padają wielokrotnie
w różne konflikty. Wyprowadzacie – także chylę czoła. Obecne media liczne, ja będę miał pytanie do
Pana Burmistrza oraz Wydziału Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Jestem VI kadencję radnym. Moi
drodzy, takiego czegoś jeszcze nie przeżywałem, dlatego się skupie nad bardzo ważna rzeczą –
wnioskiem 25. Ponieważ nastąpiła masakra drzew, jakże one pozytywnie wpływają na każdego z nas.
Zieleń uspokaja, jakże dla nas wszystkich potrzebna dzisiaj była m.in. obecność gdzieś kwiaciarni,
żebyśmy się napatrzyli, żebyśmy byli spokojni, żebyśmy mieli akurat w okresie przedświątecznym
analizę. Nie będę dalej komentował, powracam do bardzo ważnych pytań i realizacji 25 wniosku, jakim
jest bardzo ważna zieleń. Skrócę oczywiście, ponieważ godzina 19 dochodzi, dalszą część złożę na
piśmie, uzasadniając to i rozszerzając. Dzisiaj to taki bardzo skrócik. Ile zostało w naszym mieście
zaplanowanych parkletów, czyli wydzielonych skrawków miejskiej przestrzeni, gdzie można chwilę
odpocząć, bo jest ławka i trochę przyjaznej przestrzeni. Jednym miejscem wskazywanym przez
mieszkańców od wielu lat jest lokalizacja na miejskich działkach nr 92/1, 92/2, 93/1. To jest przy ul.
Szaniawskiego, na którym rośnie okazały, wspaniały kasztanowiec. Proszę bardzo, to dla mediów …,
żebyście akurat…, on ma istnieć, ma być uratowany. Taka jest wola olbrzymiej ilości …, tak cenny,
można powiedzieć – rangą pomnik przyrody, który od wielu, wielu lat rośnie tam, gdzie się odbywa
wiele imprez. Zapraszam Państwa do pewnej sondy, bo wiadomo, że w Domu Kultury, w SIL-u i inne,
gdzie od wielu lat organizowane są dla dzieci oraz przy udziale państwa, imprezy. Drugie pytanie, czy
nie powinniśmy iść śladem innych miast, gdzie do projektu zgłoszonego w ramach budżetu
obywatelskiego musi być dołączona zgoda zarządcy terenu, na którym przewidziana jest realizacja
projektu? Trzecie, czy z okazji 100-lecia Niepodległości zostanie w tym roku zostanie posadzonych, co
najmniej 100 nowych drzew w naszym mieście. Czwarte, kiedy nastąpi sprzątnięcie i oczyszczenie
miejskich ulic, jak również innych, w tym powiatowych z piachu zgromadzonego przy krawężnikach.
W tym liści, szkieł i śmieci. I piąte – w wyniku niewłaściwej podcinki wszelkiego rodzaju drzew w
naszym mieście, w całym mieście to się tyczy, nastąpiła nieprawidłowe podcięcia. Oczywiście skróci
się radykalnie wiek tych drzew, także wnioskujemy, my mieszkańcy, żeby był przegląd i obciąć te
pozostawione konary zgodnie z zasadami higieny i zdrowia drzew, żeby były zasmarowane. …

