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Konieczność uporządkowania szafy telekomunikacyjnej
na Rynku /wystają kable/,

Robert Pawłowski :Stan szafek
telekomunikacyjnych sprawdzimy i wystąpimy do
Telekomunikacji o ich uporządkowanie.

Sprawa skrzynek pocztowych, które poznikały z terenu
miasta. Natomiast koło Urzędu Pocztowego są 3 skrzynki.
Czy nie można chociaż 1 przenieść na Rynek, gdzie jest
najwięcej ludzi.

Robert Pawłowski :Brak skrzynek pocztowych w
mieście - jeżeli Poczcie nie zależy to klienci mają
do dyspozycji innych świadczących usługi w tym
zakresie np. Inport.

Sprawa ścieków, które płyną rzeczką na ul. Staszica, koło
przedszkola.

Robert Pawłowski : Sprawa nieczystości płynących
strumykiem koło przedszkola, pracownicy Urzędu
Miejskiego nie zaobserwowali takiej sytuacji co
nie znaczy, że to może się odbywać.

Na początku ubiegłej kadencji była zgłoszona sprawa
uszycia strojów mieszczan dla radnych, którzy uczestniczą
w uroczystościach miejskich. Czy można to rozpatrzyć w
bieżącej kadencji
Jeżdżenie rowerami po chodniku na ul. Legnickiej, hasło
to powtarza już od minionej kadencji.

Robert Pawłowski: jest problem w mieście z
jeżdżącymi po chodnikach rowerzystami. Jeżeli
chodzi o ul. Legnicką sprawdzę, jakie są
normatywy wydzielenia tam ścieżek rowerowo –
pieszych.

Mieszkańcy pytają, co z klejem na Hali Sportowej?

Robert Pawłowski: Uzgodniono z Kierownictwem
Hali Sportowej, że hala będzie udostępniana dla
piłkarzy ręcznych. Jest jednak kwestia środków do
wymywania kleju z podłogi.

„Zauważyłem zmniejszoną częstotliwość wywożenia
odpadów komunalnych (w miejscu gdzie mieszkam) i
interesuje mnie co jest tego przyczyna. W tej chwili nie
jest to jeszcze ogromnym problemem, ale gdy przyjdzie
okres cieplejszy stanie się to problemem ze względów
sanitarnych w tym związanych z gryzoniami.

Robert Pawłowski: Nie ma możliwości zwiększenia
częstotliwości wywozu odpadów komunalnych z
ul. Joannitów. Wywóz odbywa się regularnie, wg
harmonogramu, podobnie dezynfekcja kubłów na
odpady.

Wiem z informacji przekazanej w przeszłości przez
Prezesa RPK, że pojemniki na odpady komunalne
poddawane są dezynfekcji. Ale na pewno nie (gdyż tego
nie dostrzegłem) poddawane są dezynfekcji miejsca
gromadzenia odpadów komunalnych, gdzie ustawione są
pojemniki. A jest konieczność dokonywania dezynfekcji
takich miejsc, ponieważ bardzo często w miejscach tych
wielu niezdyscyplinowanych mieszkańców załatwia swoje
potrzeby fizjologiczne. Zwłaszcza po wypiciu kilku piw.
Ponownie wielokrotnie zgłaszam potrzebę naprawy
jezdni szutrowej na ul. Jerzmanickiej, zastanawiam się,
czy dziury na tej nawierzchni- w rozumieniu urzędników –
nie mają spełniać roli progów zwalniających, ale dziur
tych jest nieco za dużo żeby były to progi zwalniające,
dlatego ponawiam prośbę o naprawę tej nawierzchni.
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Robert Pawłowski:Dziury w drodze szutrowej na
ul. Jerzmanickiej zostały zasypane
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W minionym okresie dokonano zabezpieczenia starych,
zabytkowych krypt grobowych na Cmentarzu
Komunalnym w Złotoryi, wykonując pokrycia dachowe.
W minionej kadencji zgłaszałem, że nie dokonano takiego
zabezpieczenia na jednym z grobowców a mianowicie na
grobowcu na prawo patrząc na główną bramę wejściową
na cmentarz. jest to grobowiec rodzinny rodziny
Schubert, która to rodzina niegdyś zamieszkiwała na
ziemi złotoryjskiej. Otrzymałem odpowiedz na
interpelacje w której informowano mnie że i na tym
grobowcu dokonano takiego zabezpieczenia. W
minionym tygodniu przyjrzałem się bliżej i doszedłem do
wniosku iż nie jest to prawdą, nie wykonano takiego
zabezpieczenia na krypcie grobowej. Uwagę na to zwrócił
mi las drzew samosiejek jaki tam rośnie. Wnoszę więc o
wykonanie takiego zabezpieczenia także i na tym
grobowcu.

Robert Pawłowski:Zabezpieczenie krypty
grobowej na Cmentarzu Komunalnym - stan
krypty zostanie sprawdzony.

W związku z obchodami Majówki poprosił o włączenie
wody w fontannach miejskich. Czynne fontanny to miły
akcent w mieście zwłaszcza, że spodziewamy się gości.
Między ul. Żeromskiego a wejściem na targowisko jest
przejście , które jest często bardzo brudne. Proszę o
zwrócenie na to uwagi służbom porządkowym.

Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski:
1. W fontannach miejskich woda popłynie na
majówkę , trwają czynności sprawdzające.
2. Przejście na targowisko jest zaśmiecane bez
przerwy, co oczywiście nie zwalnia nikogo z
obowiązku sprzątania.

Prośba do władz miejskich aby zwróciły się do Starostwa
Powiatowego o informację na temat dalszych losów
szpitala i w najbliższym czasie przekazać ją radnym.

Mieszkańcy zgłosili mu potrzebę zorganizowania placu
zabaw na rogu ul. Złotej i Górnicze

Robert Pawłowski: Przy ul. Złotej jest plac zabaw.
Z placami zabaw jest taki problem, że część
mieszkańców jest przeciwna organizowaniu
placów zabaw ,

Zwiększyć częstotliwość sprzątania ul. Zielonej bo
odbywa się bardzo rzadko. Na końcu ulicy znajduje się
siedziba Klubu Żeglarskiego „REDA” koło którego panuje
totalny bałagan.

Robert Pawłowski:Sprzątanie ul. Zielonej zostało
już zlecone,

Jak co roku chciałem wystawić żółtą kartkę nauczycielom
za udział w obchodach Święta 3 Maja. Przykro, że jest ich
tak mało.

Robert Pawłowski: Żółta kartka dla nauczycieli z
okazji 3 Maja. Byłem w tym czasie we Francji i
stwierdzam, że od naszej Polonii możemy się
uczyć jak takie święto powinno się obchodzić.
Powinniśmy pewne wartości narodowe podnosić
do pewnej wysokiej rangi.

W Polsce od pewnego czasu trwa program likwidacji
azbestu. Czy na terenie miasta rury wodociągowe
azbestowe zostały wymienione?

Robert Pawłowski: jedna z uchwał podjęta na
dzisiejszej sesji dotyczy likwidacji azbestu na
terenie miasta. Azbest nie jest szkodliwy w
zetknięciu z wodą ale rury azbestowe cechują się
dużą awaryjnością.

Od 3 dni słyszę informację, że powstała ogólnopolska
witryna gdzie miasta i gminy mogą informować o
różnych imprezach. Czy nasze miasto się do tego włączy ?
To pozwoli na promowanie Złotoryi.

Robert Pawłowski: Sprawę włączenia się do
witryny ogólnokrajowej przekażę informatykowi.
Jesteśmy otwarci na dużą ilość informacji o
naszym mieście tym bardziej, że jest to witryna
bezpłatna.

Na ul. Krzywoustego „krewcy” kierowcy jeżdżą bardzo
prędko. Proszę o zwrócenie na to uwagi.

Robert Pawłowski: zwrócimy się do Policji z
prośbą o częstsze kontrole prędkości jazdy
kierowców na ul. Krzywoustego.
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Poprosił aby w Urzędzie Marszałkowskim zapytać się o
postępy w sprawie budowy obwodnicy. Może są jakieś
pocieszające wiadomości.

Robert Pawłowski: Jeżeli chodzi o budowę
obwodnicy to bazujemy na zapewnieniu radnej
Jadwigi Szeląg, że w październiku będzie rozpisany
przetarg na projekt obwodnicy.

Mieszkańcy miasta zgłaszają brak koszy na śmieci na
odcinku od Baszty do ul. Piłsudskiego.

Robert Pawłowski: na przyszły rok postaramy się
zwiększyć ilość koszy na śmieci na ciągu ulic
Basztowa, Piłsudskiego.

Na ul. Grunwaldzkiej jest most kolejowy i wiadukt. Czy
można by zdjąć most bo TIR-y się ledwo mieszczą?

Sprawa likwidacji wiaduktu wymaga
zastanowienia, czy nam zależy żeby jeździło tam
więcej samochodów ? Remont ulicy Chojnowskiej
zmusi nas do znalezienia innych rozwiązań

Kilka tygodni temu dostaliśmy zgłoszenie, że na ul. Cichej
z Przedszkola wylewane są do rzeczki ścieki. Był
wsadzony kołek ale został wyciągnięty. Jest to problem
bo mieszkańcy rozliczą mnie z tego jako radnego. Zostało
już ustalone, że ścieki ciekną wtedy kiedy pracuje
Przedszkole.

Ścieki na ul. Cichej - zacementujemy wypływ i
zaczopujemy na stałe.

Mieszkańcy ul. Basztowej zwrócili uwagę na to, że
samochody dostawcze jeżdżą po deptaku po ul. 10-tej.
Pytają, czy ktoś zwolnił ich od respektowania tego
ustalenia.

Robert Pawłowski: jest to pierwszy sygnał, że coś
się dzieje nie tak. Nieraz dostawy przyjeżdżają z
całej Polski i nie są w stanie utrzymać się w
obowiązujących godzinach.

Dlaczego kontenery na śmieci na ul. Górniczej są
wystawiane na ulicę a nie stoją obok budynków
mieszkalnych.

Robert Pawłowski:Uczulę na to Straż Miejską.
Jeżeli chodzi o kontenery na ul. Górniczej to
sprawdzimy, ale takie rzeczy należy zgłaszać do
Wydziału Mienia.

podziękował za rozwiązanie problemu wyciekania ścieków
do strumyka na ul. Cichej.
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