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Interpelacje i zapytania radnych
Wiceprzewodniczący JAN ŚCISEŁ
Tak na początek Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni goście. Chciałem
pogratulować takiej spostrzegawczości koledze i takiej aktywności. Wiem, że Kazio jest
pracownikiem …, w sercu miasta pracuje i dużo rzeczy tutaj widzi. I wstrzelił się też w problemy, które
ja chciałem poruszyć. Pozwolę sobie …, niektóre rzeczy powtórzę, ale to dla mnie to jest bardzo ważne,
że to powtórzę, bo miałem okazje być z Kaziem i z innymi radnymi, miałem okazje być na otwarciu
tego boiska naszego sztucznego przy Parkowej i chce powiedzieć, że moje postrzeganie, zresztą
kolegów też, z którymi siedziałem wspólnie, jest takie same, jak Kazia. Po prostu siedzi się na
widowni i widzi się kraty i postrzeganie meczu przez pryzmat tych krat, jest fatalny. Mnie to
zaczęło irytować. Fakt, że my meczu nie oglądaliśmy, tylko pokazy zawodników, ale po pewnym czasie
wstałem, bo to się nie da oglądać. I jasno trzeba powiedzieć, że mimo wydanych 370 tyś zł., to miejsce
jest „bublem”. Boisko jest równe, zielone, oby nam służyło, jak najdłużej, żeby działało również w
skrajnych wypadkach, kiedy będzie dużo wody, ale to musimy naprawić. Też słyszałem takie argumenty,
że – „ ale to jest boisko treningowe”. No dobrze, ale z drugiej strony mieliśmy je tak przygotować, żeby
drużyna Lewartu mogła grać na tym boisku również w zawodach sportowych ogólnopolskich. I drugie
pytanie – właśnie nawiązuje do tego zdania, co powiedziałem, kiedy stadion będzie już przystosowany,
żeby drużyna Lewartu … - stadion, to nowe boisko treningowe przy Parkowej – żeby drużyna
Lewartu mogła tam mecze ligowe rozgrywać. Bo z tego, co wiem rozgrywa na starym boisku przy ul.
Parkowej. Czy już jest zgłoszony do związku, czy ma niezbędne koncesje, żeby tamte zawody sportowe,
ligowe rozgrywać. Jeszcze raz – to trzeba zmienić! To złe rozwiązanie. Druga sprawa – znów się
powtórzę po koledze, ale ten problem już poruszałem dwie sesje temu. Chodzi mi o realizację zadań
drogowych. Kolega wymienił ulicę Obywatelską, Jaśminową, a ja jeszcze dodam Reja. Czy coś
wiadomo właśnie, na jakim etapie jest, w jakiej fazie jest realizacja zadań drogowych. Pan
Burmistrz kiedyś mi powiedział, że dostanę odpowiedź na piśmie. No taka nie przyszła, a dla
mieszkańców to ważny problem. I ta Obywatelska i Reja i Jaśminowa też i inne ulice również na
pewno też ważne. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o inwestycje drogowe w naszym mieście, w sercu
miasta rozpoczęła się inwestycja, która mocno utrudnia nam żywot, poruszanie się. Chodzi o ul.
Tysiąclecia. Cieszymy się bardzo i tutaj mieszkańcy czekali właśnie długo na tą inwestycję. Chciałem
się tutaj dopytać może, czy miasto w jakiś sposób partycypuje w kosztach tej ulicy i jak wygląda
współpraca, jeżeli chodzi o realizację tej trudnej inwestycji, bo to środek miasta. Jak wygląda
współpraca z powiatem w zakresie realizacji tej inwestycji? I ostatni problem. Kolega Jurek Tracz długo
mówił na temat drzew, zieleni – to rzeczywiście ważny, bardzo ważny problem. Jurku popieram Ciebie
w tych działaniach i Panie Burmistrzu, chciałem Panu …, nie tylko krytyka i postrzeganie rzeczy złych,
bo od tego jesteśmy, jako radni, ale postrzegam tez dobre. Dziękuje za wykoszenie tego chodnika do
osiedla przy Solbecie. Przy okazji powiem, że tam, jako radni – z Markiem Polichańczukiem m.in. –
posadziliśmy kilkadziesiąt dębów czerwonych. One rosną. Wczoraj byłem, oglądałem. Pięknie rosną,
również nasadzone przez radnych sosny czarne też się wzmocniły i to jest też wkład radnych w zieleń
naszego miasta. Z tego, co wiem, ty też Jurek to robisz, także mamy i my inwencje w tym zakresie,
że możemy pewne rzeczy zmieniać.

