Radny A. Pałka –
1) Proszę podjąć stosowne działania w celu przeprowadzenia cięć
pielęgnacyjnych wzdłuż alejek Parku Miejskiego. Ptactwo, jakie tam jest,
nagminnie brudzą ławki i te alejki, powiem wprost – strach przechodzić. Może
to cięcie pielęgnacyjne wymusi na ptakach, że będą w wyższych partiach
budować gniazda. Jesteśmy przed sezonem lęgowym, nie chciałbym sugerować
rozwiązania, bo inny ptak by je tam wypłoszył, ale to nie o to chodzi.
2) Wiele się mówiło o basenach odkrytych na Rawszczyźnie i chciałbym
zapytać, jakie są podjęte działania, zmierzające do ich uruchomienia.
3) Dobrze się stało, że został obniżony podatek od środków transportu i to tak
sporo, ale sąsiednie gminy, powiaty poczyniły podobnie, a więc zabezpieczyły
się, co by właściciele nie odeszli od nich bo tam zarejestrowali swoją
działalność. Mam pytanie, czy prowadzone są dalej analizy w celu dalszego
obniżania podatków, tak, żeby zachęcić przewoźników do rejestrowania tej
działalności w naszej gminie.
4) Proszę uruchomić stosowne służby celem usunięcia wyłomu na skrzyżowaniu
ul. Długiej z ul. Szpitalną. Otrzymałem pisemną odpowiedź od Pana Starosty,
z której wynika, że ul. Szpitalna była dołączona do ul. Długiej i jest to w gestii
gminy. Poważny wyłom jest, przechodzień, wystarczy, że trochę cienia będzie
i może prawda, złamać nogę.
5) Czy jest plan zagospodarowania terenu przy ul. Granicznej, a to jest pas od
ul. Jodłowej do ul. Las Rzeczki. Jeżeli tak – co tam jest planowane?
6) Prosiłbym Pana Prezydenta o uruchomienie stosownych służb celem
wybudowania pasa zwalniającego przy placu zabaw na ul. Jodłowej. Ja mam
odpowiedź pisemną, że ze względu na odległości, nie można tam pasa postawić
bo nie ma tej 50 metrów odległości od skrzyżowań, ale myślę,
że bezpieczeństwo dzieci wychodzących z placu zabaw jest ważniejsze.
7) Proszę o podjęcie stosownych działań w celu oczyszczenia bardzo
zarośniętych trawą chodników wzdłuż ulicy Długiej, od Cmentarza
Komunalnego – w kierunku Ronda Narodowych Sił Zbrojnych. Po obu
stronach, bez mała, do połowy szerokości, chodniki są zarośnięte trawą.
Świadomy jestem, że jest to działka dla Pana Starosty i myślę, że ten temat na
pewno jakiś kierunek działania obierze.
8) Proszę o uruchomienie stosownych służb celem wyrównania terenu przy
przystanku na pętli autobusowej na końcu ul. Kolonia Robotnicza. Po zimie
zrobiło się jeszcze gorzej, kiedy zgłaszałem jeszcze w starym roku, to była jedna
dziura, a teraz to już naprawdę. Chcę powiedzieć, że samochody, które jeżdżą,

zaczynają coraz bliżej posesji przejeżdżać, ze względu, żeby wyrobić się na tym
zakręcie drugim, a te ostre do tego wymuszają.
9) Panie Prezydencie! Jakie są podjęte działania związane ze zmniejszeniem
smogu w naszym mieście? Też temat poruszałem palenie – nie ukrywam wcale
– palenia gumy, węgla niskiej jakości i spalania plastików. Chcę powiedzieć,
że w tej sprawie zwróciłem się również pisemnie do Pana Senatora i Pana Posła
– oczywiście naszego miasta, pochodzących, mieszkających w naszym mieście.
Dostałem również odpowiedź, ale dostałem odpowiedź od Pana Posła Andrzeja
Kryja – mogę zacytować, nie jest tego długo, jak zostało pismo skierowane do
Ministra, do Ministra Energii: „Szanowny Panie Ministrze, w związku
z trwającym sezonem grzewczym, na terenie całego kraju zanotowano
podwyższony poziom zanieczyszczenia powietrza, który niesie za sobą
zagrożenie zdrowia i życia Polaków. Mieszkańcy upatrują zły stan powietrza
między innymi tym, że w piecach centralnego ogrzewania spalany jest tańszy
i gorszej jakości węgiel np. z importu z Ukrainy. W związku z powyższym,
bardzo proszę o odpowiedź na poniższe pytania:
- Jakie ilości węgla z importu trafiły na rynek polski?
- Jaka jest jakość tego węgla?
- Czy są prowadzone stosowne badania?
- Jakie działanie zamierza podjąć Ministerstwo, aby ograniczyć szkodliwe skutki
spalania opału gorszej jakości?” Ja opisywałem nawet formę dopłat nawet
zakupując nasz węgiel wyższej jaskości, gdzie o smogu nie mówiliśmy wcale.
10) Kolejne. Mieszkańcy ul. Kolonia Robotnicza skarżą się na duży hałas
i drgania, których źródłem są przejeżdżające na wysypisko ciężkie samochody.
Od tych drgań zaczynają pękać ściany budynków. Wielka prośba do Pana
Prezydenta, by podjąć stosowne działania celem ograniczenia bądź
wyeliminowania tych uciążliwości.
11) I kolejne, ale to się powtarza z roku ubiegłego. Lewoskręt z ul. Żeromskiego
na ul. Sienkiewicza, oczywiście jadąc w kierunku Piasek. Pas lewoskrętu jest,
ale światła nie pozwalają. Samochody jadące z ul. Waryńskiego, skręcające
w Sienkiewicza, w kierunku Urzędu Miasta, jeżeli tylko większy samochód jest,
zasłania całą, jest to na łuku, a więc jest to niewidoczne. Przejazd zaczyna być
na zasadzie – może się uda. Ale z Konopnickiej wyjeżdża samochód, skręca,
którego nie widzieliśmy, bo jest zasłonięty i zaczyna być problem. Otrzymałem
odpowiedź, że będą badania przeprowadzone w tej części miasta, nie wiem, jak
to wygląda na dzień dzisiejszy, stąd moje pytanie, stąd moja interpelacja.

