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Interpelacje i zapytania radnych

Radna EWA GRABEK
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, ja mam kilka pytań do Pana Burmistrza,
na niektóre pytania ja odpowiedź już znam, bo od pracowników uzyskałam, ale chciałabym, żeby
jeszcze Pan tutaj publicznie ustosunkował się do tych pytań. Pierwsze moje pytanie, to czy do
września będzie wykonany parking przy Szkole Podstawowej Nr 4? Następne pytanie dotyczy
również Szkoły Nr 4 na osiedlu Kopernika. Mamy plac zabaw tam za szkołą dla dzieci. To jest przy
szkole za ogrodzeniem. I ten plac zabaw należy do szkoły, tak? Bo wydaje mi się, że tak. To jeżeli tak,
to ja bardzo Pana proszę Panie Burmistrzu, żeby Pan zmobilizował jakoś Pana dyrektora, żeby ten
plac zabaw w jakiś sposób bezpieczny był uporządkowany. Bo w czym jest problem? Są tam
huśtawki, które są niebezpieczne, ostre, dzieci nie mogą się na nich huśtać, bo wręcz zawadzają,
jakieś metale ostre. Jest jakaś zjeżdżalnia, gdzie gwóźdź wystaje itd. Z tym zgłaszają się do mnie
rodzice, którzy tam bywają z małymi dziećmi na tym placu zabaw i mówią, że nie ma możliwości, żeby
bezpiecznie dzieci tam spędziły wolny czas. A więc, no nie wiem, czy dyrektor tego nie widzi, czy inni
tego nie widzą, bo to już trwa od jakiegoś dłuższego czasu. Ten plac zabaw jest w opłakanym stanie,
ale można w jakiś sposób uporządkować te urządzenia dla dzieci. Już nie mówię o kupnie nowych, ale
można je wyremontować. Kolejna sprawa, którą poruszałam wielokrotnie i Pan Burmistrz już
obiecywał, mamy już zaplanowana tę inwestycję i ja czekam na wykonanie tej inwestycji. To jest
chodnik na ulicy Polesie. Kiedy ta inwestycja będzie wykonana? Kanalizacja tutaj, jeżeli chodzi o
Polesie i ulicę Kopernika, została udrożniona, o co prosiłam, zwracałam się do Państwa, ale chodnik
wszystko jeszcze …, inwestycja nie została zaczęta, a mieszkańcy się niepokoją i pytają mnie raz po
raz. A więc chciałabym, żeby Pan Burmistrz odpowiedział, kiedy to będzie, za miesiąc, za dwa,
chciałabym znać konkrety. Kolejne pytanie to jest takie same, jakie zadał Pan Kazimierz Majcher – na
jakim etapie jesteśmy, jeżeli chodzi o inwestycję Droga Wschodnia? W którym miejscu jesteśmy, po
prostu czy mamy już jakieś zezwolenia, jeżeli chodzi o Lublin. Kolejne pytanie moje. Zabiegałam o
parking przy ulicy Mickiewicza, ten przy przedszkolu. Wiem, że rozpoczęły się działania w tym
kierunku i jestem bardzo ciekawa, na jakim jesteśmy etapie i kiedy ten parking będzie wykonany? Bo
tam chyba na 10 albo na 11 samochodów. Kolejna sprawa. Interesuje mnie… Z Funduszu
Obywatelskiego mieliśmy inwestycję „Siłownia”, jakieś boisko tam było również i do gry. Tutaj, jeżeli
chodzi o ulicę …, przy Garbarskim osiedlu. To na jakim jesteśmy etapie? Czy mamy pozwolenia, czy
mamy pozwolenia ze Starostwa? To mnie interesuje. Kolejne pytanie moje to jest kładka przez tory,
to przejście z osiedla Garbarskiego na Aleje Zwycięstwa. Również mieszkańcy mnie o to pytają.

Jeszcze jednym z problemów, który poruszają mieszkańcy to jest …, jeżeli chodzi o park. Używamy
bardzo drażliwych oprysków chemicznych do bukszpanów. Matki z dziećmi po prostu narzekają, nie
mogą tam przebywać. Czy można używać jakichś bardziej neutralnych tych środków chemicznych?
Bo one bardzo cuchną. Ostatnie już moje pytanie to są ścieżki rowerowe, moje ulubione, których nie
mamy. Na jakim jesteśmy etapie? Czy mamy już pozwolenie na budowę? Czy też oczekujemy na to
pozwolenie? Czy ta sprawa leży w Starostwie, czy też już coś ruszyło? Dziękuję bardzo.

Radna EWA GRABEK
Ja zapomniałam dopytać Pana Burmistrza, jedno jeszcze pytanie, również chodzi o osiedle Kopernika,
ulica Monte Cassino. Jest ona żużlową ulicą. Tam niektórzy mieszkają już ponad 20 lat. Obok jest
Generała Andersa. Wykup gruntu na ulicę, to było chyba około 60 m. Nie wiem dlaczego to tak
wolno wszystko trwa. Ciągle o to pytam, wielokrotnie, z uporem maniaka dosłownie, a stoimy w
miejscu, jeżeli chodzi o te ulice. Rok po roku nic nie jest zrobione w tej sprawie. Chciałabym usłyszeć
odpowiedź. Dziękuję.

