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Interpelacje i zapytania radnych
Radny KAZIMIERZ MAJCHER
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie, Panowie radni, Szanowni Państwo, ja ostatnio
zauważyłem, że w naszym parku pojawiły się dźwigi, które…, nie wiem na ile to jest prawdą, że
usuwane były gniazda. Z tego, co widzę, co obserwuję, tych gniazd jeszcze znacznie dużo zostało. Czy
te prace będą dalej prowadzone i te gniazda usuwane, czy to jest już możliwe w tym okresie po prostu,
czy to nie jest już okres lęgowy? Bo tego dokładnie nie wiem. I drugie pytanie dotyczy naszego
stadionu ze sztuczną nawierzchnią. Na tym stadionie są trybuny, krzesełka. Te krzesełka myślę, nie
spełniają takiej roli, jaką powinny spełniać, z tego względu, że są źle usytuowane. Ta barierka, która
oddziela boisko od tych miejsc, powoduje to, że jak siedzimy na tych krzesełkach to widzimy cześć
barierki, która przysłania boisko. Ostatnio, jak był mecz otwarcia, to zauważyłem taką sytuację, że te
krzesełka służyły nie do siedzenia, a do stania. Nawet nasi niektórzy radni tutaj stali na tych krzesełkach,
którzy się tutaj zasłużyli – tak wspomnę u Pana Dyrektora, do tego, że zostało to boisko wybudowane.
Nie będę mówił, o których mowa, ale myślę, że wszyscy wiedzą, kto. I chciałbym się zapytać, czy w tej
sprawie cokolwiek było planowane, żeby zrobić, czy tą sprawę może Państwo zauważyli wcześniej niż
ja i czy coś będzie zrobione? I jeszcze jedno słówko do kolegi Wróblewskiego Kuby, o tym Muzem. Też
chciałbym się dowiedzieć właśnie, bo był dawno protokół sporządzony Komisji Rewizyjnej i tam była
poruszona sprawa przyłączenia tego Muzeum do Biblioteki. Nie wiem, czy Pan Burmistrz zapomniał o
tej sprawie, czy nie? Do tej pory ta sprawa nie została poruszona, nie zostało to w jakiś sposób
załatwione. Ale miałbym też, bo to nasze Muzeum powiem Państwu, jest nieaktywne. Jest, tyle, że jest,
mówi się, że jest w Lubartowie Muzeum, ale jakie to Muzeum jest…, myślę, że nie będę wymieniał
tutaj, – bo Pan Burmistrz może mi zarzuci pewna sprawę, że tam to tamto, ale porównuję do innych
miast. Do mniejszych miast, tam są aktywniejsze te muzea, idą bardziej w kierunku nowoczesnym.
Różnie to jest obrazowane … No Panie Burmistrzu, jeżeli inne miejscowości maja budżety mniejsze i
potrafią cokolwiek zrobić, to tylko aktywność tych osób, które zarządzają tym muzeum, powinna być
taka, a nie inna, a nie przyglądać się, stać na tym, co mamy w tej chwili w tym muzeum. A do oglądania,
to powiem, że tak jest skromniutko, malutko w tym Muzeum. I to przymusza się nasze dzieci…, do tego,
żeby do muzeum chodziły i zwiedzały. A tam nie ma co oglądać, to widzą w domach, na co dzień mają.

