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Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Radny KAZIMIERZ MAJCHER
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo.
Przygotowałem kilka pytań do Pana Burmistrza. Minęło kilka miesięcy od poprzednich
zadawanych przez mnie pytań. Chciałbym się dowiedzieć w takich sprawach. Pierwsza sprawa
dotyczy budowy kanału burzowego ulicy 3 Maja. Projekt obejmuje budowę kanalizacji
deszczowej od ulicy Parkowej do osiedli mieszkaniowych położonych w pobliżu ulicy 3 Maja w
Lubartowie. W tym roku planowane było opracowanie dokumentacji oraz pierwszy etap budowy. W
tym roku przeznaczone jest w budżecie 1 250 000 plus środki pozyskane z zewnątrz na ten. Proszę
mi powiedzieć, co zostało wykonane w tym zadaniu? Na jakim to jest etapie? Czy w ogóle coś
zostało ruszone w tej sprawie? Bo już mamy prawie…, niedługo będzie pół roku i po prostu
chciałbym się dowiedzieć. Następna sprawą, którą poruszałem na ostatniej sesji Rady Miasta, było
boisko ze sztuczną nawierzchnią. Pan Burmistrz nie odpowiedział mi na sesji i otrzymałem
odpowiedź od dyrektora MOSiR-u Pana Sysy. Pan dyrektor informuje mnie, chodzi o siedzenia na
boisku ze sztuczną nawierzchnią, że producent wykonał je zgodnie z obowiązującymi w naszym
kraju normami. Tak, zgadzam się, oczywiście. Są to trybuny standardowe, posiadające świadectwo
w kwalifikacji. Tak, zgadzam się, oczywiście. Kartę gwarancyjną, również się zgadzam. Certyfikat
bezpieczeństwa oraz atest higieniczny. Oczywiście. Wymiary dotyczące wysokości i szerokości
siedzisk, odległości między nimi oraz wielkości oparć dostosowane są do wymogów polskich norm.
Zgadzam się proszę Państwa. Ale ja zapytałem się o coś innego. Ja się zapytałem o usytuowanie
tych siedzeń, tych trybun. Moim zdaniem te trybuny są źle usytuowane z tego względu, że jak
siedzimy na tych siedzeniach, widzimy barierki, które zasłonią część boiska. Ja mogę doradzić, bo
moim zdaniem, Pan dyrektor powinien … (Wypowiedź z sali nie do odtworzenia. Przewodnicząc
Rady: Przepraszam nie z miejsca. Pan radny za chwilę będzie mógł zabrać głos. Proszę bardzo.) Ja
uważam, że Pan dyrektor powinien to zauważyć i jakieś zmiany do projektu wprowadzić. Ja nie
jestem dyrektorem MOSiR-u, żebym jakiekolwiek zmiany wprowadzał. Ja to zauważyłem, dlatego
w tej chwili mówię o tych zmianach. Podejrzewam również Szanowni Państwo, że jak powstanie
drugie boisko z normalną nawierzchnią, tam tych krzesełek więcej będzie, podejrzewam, że może
zachodzić taka sama sprawa, jak i przy tym boisku. Ja myślę, że Pan dyrektor powinien się
przyjrzeć, jak to jest na innych stadionach, że te ławeczki są bardziej zbliżone, czy trybuny bardziej
zbliżone do tej barierki i uniesione troszeczkę do góry, parę centymetrów. I to by rozwiązało
problem. Wtedy, tak jak jest na starym stadionie, te ławeczki, te krzesełka są bliżej barierki i ludzie
nie stoją, kibice nie stoją przy samej barierce i nie zasłaniają widoku boiska i gry na tym boisku. I
jeszcze bym poprosił o informację, kto opiniował, czy podpisywał się pod tym projektem i go
zatwierdzał. Następną sprawą, powrócę znów Panie Burmistrzu do oświetlenia. Wiemy, że u nas to
oświetlenie troszeczkę kuleje. Chciałbym się zapytać na jakim jest etapie. Pan mówi, że są
pieniądze, że są środki na ten cel, chciałbym się zapytać odnośnie ulicy Zygmunta Starego.
Wiemy, że te tereny są wykupione, ale czy coś się dalej dzieje? I co z pozostałymi ulicami?
Przypomnę Państwu, że jest tych ulic 17 nieoświetlonych, chyba 6 niedoświetlonych. Następną
sprawą jest ulica Krańcowa, która pod miasto bezpośrednio nie podlega, ale dostaje od
mieszkańców zapytania, żeby po prostu prośby do Pana Burmistrza skierować odnośnie drzew,

które są położone na terenie PKP. Ja tu rozmawiałem z Panem dyrektorem Grzegorzem Jaworskim,
tą sprawą już Pan Grzegorz się zajął, rozmowy były prowadzone dosyć intensywnie i PKP ma
wystąpić do Pana Burmistrza o pozwolenie na wycięcie tych drzew. I prosiłbym bardzo o
odpowiedź, czy PKP już wystąpiło w tej sprawie o wycinkę tych drzew. Dlaczego o tej sprawie
mówię? Dlatego że mieszkańcy mi to zgłaszają. Ostatnio był przypadek taki, że jechał samochód
ciężarowy, jechała pani na rowerze i jedna z gałęzi, na całe szczęście, że to była nieduża gałąź, po
prostu uderzyła w tą panią. Nic się nie stało. Ale tam są te gałęzie, jak te tiry jeżdżą, to właśnie
powodują oberwanie tych gałęzi. Następną sprawą, ostatnią, Panie Burmistrzu, mieszkańcy też z
niepokojem, my jako mieszkańcy Lubartowa odczuwamy, że się pojawił w Lubartowie jakiś taki
zapach nie za ciekawy, śmierdzący powiedzmy. Prawdopodobnie jest to zapach z oczyszczalni
ścieków, to gdzieś od tygodnia tak jest. Mieszkańcy też mnie poinformowali, nie sprawdzałem tego,
ale poinformowali mnie, że w tych rowach, które są obok oczyszczalni ścieków, pojawiła się
jakaś ciecz o barwie niebieskiej. I chciałbym się dowiedzieć, czym ten zapach, fetor jest
spowodowany? To się nawarstwia, jest bardziej intensywny, tak bym powiedział, w godzinach
nocnych. Chciałbym uzyskać odpowiedź dlaczego i jaka przyczyna jest tego. Dziękuję. To
wszystko.

