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Interpelacje i zapytania radnych.

Radny KAZIMIERZ MAJCHER
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie Panowie Radni, Szanowni Państwo, tu wielu
kolegów radnych zadało wcześniej pytanie, które miałem przygotowane dla Pana Burmistrza
dotyczące np. odpadów, czy były jakieś negocjacje odnośnie cen, które pobierają firmy
wywożące odpady, bo wiemy, że ten transport jest krótszy, tańszy dla przedsiębiorcy i te
pieniążki lądują do kieszeni przedsiębiorcy a nie lądują, nie mają odbicia w cenach śmieci dla
mieszkańców żeby te śmieci były tańsze. Tutaj kolega Wróblewski powiedział też o
fontannie. Przychylam się właśnie do tego typu fontanny. Myślę, że te dwa projekty jak
gdyby, które Pan Burmistrz, nieoficjalnie były przedstawione, no myślę, że do tego Rynku nie
pasują a taka fontanna właśnie, taka niecka z tymi dyszami z podświetleniem myślę, że byłby
to bardzo ładny efekt i w tych godzinach wieczornych można by było spacerować tam i
przyglądać się świetlnym i wizualnym, oświetleniu tej fontanny. Chciałbym podziękować
Panu Burmistrzowi za zainteresowanie się sprawą ul. Zygmunta Starego. Myślę, że Pan
Burmistrz wykupił tam już wiele terenów ale moje pytanie dotyczy tego kiedy będzie
realizacja tego oświetlenia. Jeżeli Pan Burmistrz ma jakąś koncepcję i wie już mniej więcej w
jakim czasie to będzie realizowane to bardzo bym prosił o odpowiedź. I też kieruję pytanie do
Pana Burmistrza a zarazem do Pana, który jest przedstawicielem Policji w Lubartowie,
chciałbym zwrócić uwagę Szanowni Państwo na skrzyżowania ze światłami. Ja często
przechodzę przez skrzyżowanie ul. Lipowej i Słowackiego i proszę mi wierzyć wielu
kierowców przejeżdża na czerwonym świetle, mało, miałem przypadek, że po prostu
samochód nie wpadł na mnie jadąc od ul. Lipowej w kierunku Słowackiego do stacji CPN. Po
prostu wjechał z tamtej strony na zielonym świetle, ja miałem zielone światło na przejściu,
wchodzę na przejście, żebym się nie cofnął to by mnie potrącił po prostu. Myślę, że
monitoring, który jest można wykorzystać i tych kierowców, nie jestem za karaniem
oczywiście ale ktoś jak łamie przepisy, żeby ludzie się nauczyli po prostu jak jest czerwone stoimy jak jest zielone – jedziemy. Dziękuję.
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Jeśli chodzi o fontannę, proszę Państwa powiem tak, że po naszej decyzji budżetowej, kiedy
zmniejszyliśmy środki na tę fontannę i poprosiłem projektantów o przedstawienie nam
koncepcji, to przysłali nam Państwo to co mogą, oceniając koszty, zrobić, to taki jeden
wytrysk nam zaproponowano, stąd uznałem z kolegami z Wydziału Strategii, że powinniśmy
popracować jeszcze nad tym. Z inicjatywy też Pana radnego Kusyka i niektórych osób w
mieście, stworzyliśmy taką grupę osób, z różnych branż fachowców: i artysta rzeźbiarz, i
florysta, i też grafik chyba, więc kilka osób, łącznie z Panem Przewodniczącym Andrzejem
Zielińskim, kilka razy się spotkaliśmy i w takiej przeważającej części zmierzamy z różnych
powodów - i też fontanny w kontekście zimy, czyli wtedy kiedy woda nie może
funkcjonować - żeby zmierzać do trochę innej koncepcji, mam nadzieję, że również z pełną
akceptacją wnioskodawcy. Więc tutaj była dyskusja również o tym, czy ten pomysł w
Budżecie Obywatelskim jest pomysłem ideowym i głosowaliśmy za ideowym pomysłem, czy
też głosowaliśmy za konkretnym rozwiązaniem projektowym. O tym na tym Zespole
rozmawialiśmy i idziemy w kierunku, żeby było dobrze. Bo też proszę Państwa rozwiązanie
hydrauliczne przy tej powierzchni, i to bierzemy pod uwagę, może narażać nas na kłopoty i
taki dyskomfort właścicieli nieruchomości tuż obok fontanny będących, gdzie ta odległość
jest bliska i może psuć elewację tym budynkom, które są tuż przy fontannie, Ale będę
Państwa o tym informował, bo na razie oczekuję na dalsze prace od projektantów.

