Radny D. Kaszuba –
1) Podczas ostatniej sesji Rady Miasta przypominałem zapytanie w sprawie
ul. Wasilewskiej i innych miejsc w naszym mieście, w kontekście ustawy
o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego poprzez
nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Prosiłem również
o udostępnienie zgromadzonej dokumentacji i poinformowanie, jakie miejsca
zostały przez Wydział Mienia Komunalnego wybrane do zmiany nazwy.
Niestety, odpowiedź, jaką otrzymałem konkretów oczekiwanych nie przyniosła,
stąd prośbę ponawiam. Ponadto, 16 września 2016 r. w swojej interpelacji
pytałem również, czy prowadzone prace dotyczą również pomników, lecz nie
otrzymałem odpowiedzi, stąd ponowienie tego pytania i prośba o informację,
czy na liście powołanego Zespołu ds. weryfikacji nazw budowli, obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej jest umieszczony Pomnik z Krzyżem
Grunwaldu na Alei 3 – go Maja. Warto przypomnieć w tym miejscu, że
wprowadzenie Orderu Krzyża Grunwaldu wiąże się z rozwojem
komunistycznego ruchu oporu w Polsce od 1943 roku, nie
podporządkowującego się legalnemu Polskiemu Rządowi Emigracyjnemu.
Order ten był nadawany od listopada 1943 do roku 1987. Z dniem 23 grudnia
1992 r. uznano nadawanie odznaczenia za zakończone, podobnie jak większości
innych odznaczeń wojennych, nadawanych za dotychczasowe zasługi. Należy
tutaj podkreślić, że Order Krzyża Grunwaldu nie został ujęty do aktualnego
polskiego systemu odznaczeń państwowych.
2) Zbliża się wiosna, a z nią czas wiosennych porządków. W odpowiedziach
na interpelacje Kolegi Radnego Włodzimierza Steca z dnia 5 stycznia tego roku
przekazano informację, że Zakładowi Usług Miejskich zlecono zadanie
uprzątnięcia śmieci w pasie drogowym ul. Marii Konopnickiej i ul. Bolesława
Prusa. Proszę o ponowne sprawdzenie i posprzątanie tego terenu, łącznie
na odcinku od ul. Trzeciaków do ul. Marii Dąbrowskiej, ponieważ
nagromadzenie różnego rodzaju śmieci wymaga właściwej i pilnej reakcji.
Dostawienie – na prośbę Kolegi Radnego Włodzimierza Steca – jednego kosza
na śmieci przy sklepie na ul. Staffa, nie poprawiło sytuacji, proszę więc
ponownie o dostawienie na tym odcinku kilku dodatkowych koszy oraz
przestawienie dwóch koszy z ul. Trzeciaków na bardziej dostępną lokalizację.
Mam nadzieję, że tym razem będzie to możliwe, ponieważ na moją interpelację
w tej właśnie sprawie z dnia 2 kwietnia 2015 r. otrzymałem od Pana Naczelnika
niestety odpowiedź odmowną.

3) W okresie wiosennym nasila się ruch pieszy na osiedlowych drogach
i chodnikach. Mieszkańcy sygnalizują potrzebę namalowania poziomych pasów
na przejściach dla pieszych przy wjazdach z dróg w uliczki osiedlowe,
co zwiększy poziom uwagi kierujących na osoby przechodzące przez ulice.
4) Również bardzo pożądanym jest remont drogi dojazdowej na os. Stawki,
na odcinku od ul. Hubalczyków, w kierunku Zespołu Szkół Publicznych nr 2
oraz na ul. Jana Pawła II w kierunku przedszkola. Liczne wyrwy utrudniają
dojazd mieszkańców i również utrudniają dojazd rodzicom, dowożącym dzieci
do Osiedlowego Domu Kultury „Malwa”, przedszkola i szkoły, dlatego proszę
o wykonanie napraw nawierzchni. Proszę również o przekazanie interpelacji
do Spółdzielni Mieszkaniowej.
5) Media niedawno poinformowały o zakończeniu wręczania dyplomów,
wyróżnień dla uczniów szkół gminnych za najlepsze wyniki
w nauce i osiągnięcia sportowe. Proszę o informację, ilu uczniów otrzymało
podwyższone stypendia, o które kilkakrotnie interpelowałem oraz jaka suma
została na nie przeznaczona.
6) Kilka dni temu wykryto zagrożenia bakteriami ropy błękitnej na basenie
„Rawszczyzna”. Z rozmów z zaskoczonymi mieszkańcami wynika, że mimo
zagrożenia, ich dzieci wpuszczane były na basen, a rodzice – nie posiadając
informacji na temat zagrożenia – zostali narażeni na stres związany z brakiem
spójnej informacji dotyczącej ryzyka zarażenia bakterią groźnej choroby
i konsekwencje, jakie z tego faktu mogły wynikać. Po konferencji prasowej
w Sanepidzie, informacja o zagrożeniu ukazała się zaledwie na stronie
Starostwa Powiatowego. Zwracam się z zapytaniem, jakie informacje w tej
sprawie, w jaki sposób i kiedy przekazano mieszkańcom.

