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Podzielił się refleksjami na temat kontrowersyjnego
przejścia dla pieszych na ul. Legnickiej vis a vis ul.
K.Miarki. Przejście to w projekcie wyglądało bardzo
dobrze. Po wykonaniu jednak są uwagi: namalowanych
w grudniu znaków poziomych już nie widać. Piesi
twierdzą, że jest lepiej natomiast zmotoryzowani mają
uwagi zwłaszcza przy jeździe wieczorem.

Robert Pawłowski: Przejście na ul. Legnickiej
miało być modelowe w pasie drogi wojewódzkiej.
W fazie projektowania wyglądało świetnie,
natomiast w realizacji okazało się, że trzeba je
poprawić. Ogólnie stwierdzić należy, że poziom
bezpieczeństwa dla pieszych się podniósł.

Mieszkańcy ulic Polnej i Magnoliowej proszą o
oświetlenie ulic. Rozrośnięte drzewa i krzewy zasłaniają
światło

Robert Pawłowski: w sprawie doświetlenia ulic
był w tej sprawie mieszkaniec, który twierdzi, że
jest tam wolny słup. Musimy sprawdzić, czy słup
można wykorzystać w celu zamontowania
dodatkowej lampy.

Przy budynku na ul. Broniewskiego 2 są duże ubytki w
betonowym chodniku,

Robert Pawłowski: Wiatrołomami na ul. Parkowej
i chodnikiem na Broniewskiego zajmiemy się.

Na ul. Parkowej, z tyłu za budynkami jest dużo drzew,
wiatrołomów, które należy usunąć. Mieszkańcy boją się,
w czasie wichur drzewa spadną na budynki.

Robert Pawłowski: Wiatrołomami na ul. Parkowej
i chodnikiem na Broniewskiego zajmiemy się.

Wrócił do sprawy przejścia na ul. Legnickiej w okolicy ul.
Karola Miarki. Czy będzie coś poprawione. Czy DSDiK o
nas zapomniało?

Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski: DSDiK wykona
w maju nowe przejście na ul. Legnickiej – K. Miarki

Kiedy planuje się remont ulicy Monte Cassino?
Nawierzchnia tej ulicy jest w coraz gorszym stanie.

jesteśmy w fazie napraw cząstkowych ulic.

Jak wygląda sprawa słynnego przejścia dla pieszych na ul.
Legnickiej. Dzwoniłem już kilkakrotnie do DSDiK i mnie
tam. Proszę o interwencję w tej sprawie.

Mieszkańcy ul. Magnoliowej proszą o zainstalowanie
punktów świetlnych.

Burmistrz Miasta Robert Pawłowski: Jeżeli chodzi
o punkty świetlne na ul. Magnoliowej nie
obiecuję, że sprawa znajdzie się budżecie na 2017
r

Wiadomo wszystkim, że brak miejsc parkingowych jest
dużym problemem dla miasta. Dlatego mam sugestię aby
wykorzystać odcinek szerokiego chodnika od Liceum do
Kancelarii Notarialnej. Parkuje tam 8 samochodów a
gdyby chodnik zwężono byłoby 16 miejsc parkingowych.
Ma to duże znaczenie w tym miejscu ponieważ wokół jest
kilka instytucji: Sąd, RPK, Biuro Notarialne, Liceum. Jest
duży ruch.

Odpowiedź: Zostanie przygotowana koncepcja i
ocena możliwości wykonania dodatkowych
parkingów na ul. Kolejowej.

Zgłosił konieczność uregulowania sprawy kanalizacji na
ul. Monte Cassino. Rokrocznie występuje tam awaria sieci
kanalizacyjnej. Ma to znaczenie biorąc pod uwagę fakt, że
remont tej ulicy wypadł z planu remontów w roku 2017.

Robert Pawłowski : Problem z siecią
wodociągową mamy podobny na ul. Nad Zalewem
i Monte Cassino. Wymaga to wymiany sieci i
chcemy to zrobić kompleksowo w czasie
remontu drogi.
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