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Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Radny TOMASZ KRÓWCZYŃSKI
Szanowni zgromadzeni, mam tu kilka pytań do Burmistrza, Burmistrzów. Jeśli chodzi, tak może
zacznę od tego nieprzyjemnego zapachu, tego fetoru, który się unosi. Ja o tym pisałem i
zasięgałem informacji, bo to jest kwestia od ubiegłego roku i 18 sierpnia jeszcze w trakcie kampanii,
w której startowałem zasięgałem informacji. Przypuszczam, że przyczyna jest ta 27 sama natomiast,
no i wtedy dostałem też odpowiedź, że do końca tego roku problem będzie rozwiązany dlatego, że
powodem jest spiętrzanie się w kanalizacji powiedzmy tych ścieków z uwagi nawet na
przymykanie zaworów przepustowości itd. Przypuszczam, że powód jest ten sam. Natomiast jest
druga kwestia, o którą chciałem spytać w kontekście tego właśnie smrodu, który się unosi nad
naszymi ulicami zwłaszcza w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni to to, że sąsiedzi mi
donieśli, poinformowali mnie, że zauważyli że właśnie są spuszczone jakiejś wątpliwej jakości,
to co radny Majcher podniósł, też, jakieś ciecze bezpośrednio do rzeki i one też są źródłem
takiego fetoru. I tu moje pytanie, czy nasze władze o tym wiedzą? Jeśli tak to czy jakaś
interwencja w tej sprawie była już? A jeśli tak to jaka? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie
miały ruszyć, na wiosnę tego roku miały ruszyć prace związane z ulicą Akacjową? Tam były
naprawy gwarancyjne z tytuły gwarancji. W każdym razie miała być ta nawierzchnia jeszcze jakoś
dopieszczana na ul. Akacjowej a przy okazji fragment ul. Cisowej w bezpośrednim sąsiedztwie
właśnie skrzyżowania z Akacjową. Też miały być wyrównane zadołowania, które tam są i roznoszą
zawieszenia samochodów mieszkańców mających tam posesje. To jest kolejne pytanie. Trzecie
pytanie, kiedy ruszą prace związane z przedłużeniem chodnika na Sławińskiego w kierunku
skrzyżowania z Akacjową? Tam 100 m niecałe tego chodnika. Czwarte pytanie z jednym z
mieszkańców, przedstawicielem społeczności mieszkającej przy ul. Wierzbowej wystosowaliśmy
do Starosty pismo, wniosek o rozpoczęcie prac modernizacyjnych ul. Wierzbowej, która od 40
lat nie była modernizowana. I starosta poinformował nas, że skierował pismo do naszego Urzędu,
do Burmistrza w kwestii dofinansowania itd. I też u Pana Burmistrza Bodziackiego byłem z tym
samym mieszkańcem ul. Wierzbowej, Pan Burmistrz potwierdził, że wpłynęło takie pismo i że nasz
Urząd wystosował odpowiedź. To ja bym miał tylko prośbę o informację jaka była opinia, jaka była
odpowiedź UM? Prosiłbym też o kopię tych dokumentów, zarówno tego od Starosty jak i naszej
odpowiedzi. I ostatnia rzecz, to w ubiegłym roku chyba już bodajże mój kolega radny Jerzy Tracz
podnosił kwestie, zgłaszał problem i dokumentował to zdjęciami. Nad Wieprzem jest taki jeden z
zakrętów i w tym roku się wydarzyło tak, że woda zabrała już tak duży fragment drogi nas
Wieprzem, że ludzie którzy mają tam swoje łąki, pola itd. wręcz nie mogą dojechać do tych
gruntów od strony Parku, od strony tej alei w kierunku żydowskiej plaży. I moje pytanie jest
związane z rozwiązaniem tego problemu, bo tu woda już zabrała tak dużo tego miejskiego gruntu,
że nie sposób tam zrobić przejazdu. I czy tutaj jakieś działania zostały podjęte? A jeśli tak to jakie i
jak Urząd na tą sprawę może zareagować? To wszystko. Dziękuję bardzo.

