Interpelacje. wnioski i zapytania
ztozone w trakcie XV sesji Radv Miejskiej w Kruszwicy odbytej 29 grudnia 2015r.

W zata^czeniu przekazuje interpelacje.

Sporza^dzila: Grazyna Kowalska

Molenda Adam

Kruszwica, dnia 29.12.2015 r.

Kruszwica
Ul. Wiejska 47/10

Pan
Dariusz Witczak

Burmistrz
Kruszwicy

INTERPELACJA
Pragn^ ztozyc wniosek o wybudowanie lodowiska (z proponowana. lokalizacjq
na terenie szkot Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum).
Inwestycja w ten obiekt przyczyni si^ do poprawy bezpieczeristwa naszych
mieszkaricow korzystajqcych z tej formy rekreacji zamiast tafli lodu na jeziorze Gopto.
Zasady dofinansowania pozwolq na skorzystanie z Unijnego Projektu ,,Biate
Orliki".

Z wyrazami szadiliku
Radny
Adam Molenda

Kruszwica, 29.12.15r.
Ilona Dybicz
Wola Wapowska 37
88-153 Kruszwica

Sz. P. Dariusz Witczak
Burmistrz Kruszwicy

W imieniu uzytkownikow drogi na odcinku od Kobylniki do Slawska Wielkiego zwracam sif
z prosb^ o wyjasnienie dlaczego na swiezo wyremontowanej drodze umieszczono znak
ostrzegawczy „ Niebezpieczne pobocze" i ograniczono predkosc do 70 km/h. Nadmieniam, ze
przed remontem gdy nawierzchnia drogi i pobocze byly w bardzo zlym stanie takich znakow
wczesniej nie bylo.
Prosz^ o pozytywne rozpatrzenie mojej prosby.

Jacek Stanny
Bachorce 19
88-153 Kruszwica
tel. (52)3536703

Bachorce 14.12.2015 r.

Do Burmistrza
Urzfdu Miejskiego w Kruszwicy
Wniosek
W imieniu mieszkancow, Rady Soteckiej sotectwa Bachorce oraz swoim zwracam si^
ponownie z prosba o uwzglednienie w budzecie na 2016 rok budowy drogi gminnej l^czacej wies
Bachorce z wsia Giebokie.
Jest to juz kolejne pismo wystosowane do wfadz gminy podnosz^ce ten sam temat, wazny
dla mieszkancow, gdyz droga o ktorej mowa znajduje sie w obr^bie jednego, naszego solectwa i
powinna ulatwiac komunikacje miedzy wioskami a nie bye swoistym torem przeszkod dla jej
uzytkownikow. Piszac wprost uzytkowanie tej drogi z tak watpliwa^ nawierzchnia wpfywa na
bezpieczenstwo osob korzystaj^cych z tego odcinka zwlaszcza noca, gdyz droga ta nie jest
oswietlona a glebokosc licznych dziur, ktore tam wystepuja jad^c nawet bardzo wolno po prostu
ciezko oszacowac. Mieszkancy regularnie korzystajacy z tej drogi wyrazaja swoje niezadowolenie
poniewaz ich pojazdy narazone sq na roznego typu awarie nawet przy malej predkosci. Gdy pogoda
dopisuje nie da sie tam przejechac czystym samochodem ze wzgledu na okropny kurz, podczas
deszczu natomiast kahize maskuja^ glebokosc dziur i podroz ta droga staje sie prawdziw^ loteri^.
Naiezy tu jeszcze wspomniec o rowerzystach, przypadkow, kiedy takie osoby zaczely jazde
rowerem a skonczyfy ten odcinek pieszo, prowadzac swqj rower jest wiele. Mieszkancy probuj^
sobie radzic z ta tras^, jezdz^c poboczami lub polami, ktore sezonowo nie 33 obsiewane, nie trzeba
tu wypominac iz rolnicy nie 53 z tego powodu zadowoleni aczkolwiek jeden drugiego stara sie
zrozumiec. Warto natomiast przypomniec, ze z tej drogi korzystajq rowniez kierowcy autobusow,
ktorzy dowozq dzieci i mlodziez z okolicznych wsi do szkoty podstawowej w Woli Wapowskiej i
gimnazjum w Bachorcach, przez stan tej drogi cafy dojazd trwa dluzej i jest to z pewnosci^
uci^zliwe dla korzystajacych.
Prosze o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku dla dobra mieszkancow naszego
sotectwa.

