INTERPELACJE I ZAPYTANIA
wniesione przez Zarzqd OSIEDLA ZAGOPLE
na X sesji Rady Miejskiej w Kruszvvicy
w dniu 25 sierpnia 2011 r,
1. Realizowany od dhizszego czasu - zapianowany i przygotowany
jeszcze przez ,,ekipe" byJego juz burmistrza - remont ulicy WIEJSKIEJ
rodzi zaniepokojenie mieszkancow, ktorzy obserwuja^stan robot ale i
sygnaiizuja^brak zdrowego rozsa^dku wykonawcow pod kajtem
odpowiedniego przystosowania:
•

brak obnizenia dla podjazdu ci^zkiego sprz^tu po pojemniki ze smieciami przy
stanowisku na wysokosci ul. MIESZKA I wymagac bedzie wjezdzania na
chodnik, ktory stosunkowo szybko ulegnie dewastacji pod wptywem ci^zaru
wlasnego tychze pojazdow,
• chodniki budowane wzdhiz zatoczek parkingowych na wysokosci blokow 36 i
41 wykonywane s^. bez ,,pomys!unku" - betonowe shapy oswietlenia ulicznego
pozostawione na srodku chodnikow zapewne wedhig wykonawcow i
projektantow ,,me b^da^ przeszkauzaly" w komunikaeji pieszych natomiast
nieliczne drzewa na ciaj*u chodnikow trzeba b^dzie wycinac gdyz
,,przeszkadzaja^;' realizacji tak wymyslonej trasy chodnikow,
• czy odcinki ,,dojsciowe" do nowych ci^gow b^dajcych wlasnosci^ miasta, za
ktorych stan techniczny odpowiada BURMISTRZ KRUSZWICY zostana^
rowniez pokryte taka sam^ kostka, by uzyskac efekt estetyki, ktorego W CALEJ
KRUSZWICY brak?
• w kontekscie ,,koniecznej" wycinki drzew ..przeszkadzaja_cych" w budowie
nowych oraz remoncie starych chodnikow Zarzaji Osiedla zastanawia si? nad
celowoscia^akcji nasadzen drzew na Osiedlu Zagople, gdyz moga^w niedalekiej
przyszlosci ,,przeszkadzac" w realizacji pewnych inwestycji.
• W KONTEKSCIE PUNKTU 1. WZBUDZA NIEFOKOJ FODJ^CIE DO
REALIZACJI INWESTYCJI PRZEZ OBECNA ADMINISTOACJ^ BEZ
ODROB1NY ANAL1ZY ,,PULAPEK" W PROJEKC1E, KTORYCH MOZNA
BYLOBY UNIKNAC JESZCZE NA ETAPIE WYLANIANIA
KONKRETNEGO WYKONAWCY. BUDZI SPOLECZNA OBAW^
BEZKRYTYCZNE PRZYSTAPIENIE DO REALIZACJI KOSZTOWNEJ
INWESTYCJI W KONTEKSCIE TLUMACZEN TYPU: BRAK PIENI^DZY
NA PROPO7YCJF NIWELOWAN1A DOSTRZEGANYCH NA CO DZIEN
MANKAMENTOW!!!
2. Kiedy MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO na Osiedlu ZAGOPLE
zacznie spelniac w 100% edukacyjna^rol^, dla jakiej zostato
pobudowane? Chodzi o wstawienie na stale znakow drogowych
(przechowywanych obecnie ,,z obawy" przed kradzieza^w Szkole Podstawowej nr
1)? W obecnym stanie obiekt ten na co dzieii jest jednym z wielu placow zabaw na
terenie ZAGOPLA.

3. Spolecznosc Osiedla ZAGOPLE w rozmowach podkresla brak poczucia
bezpieczehstwa (szczegolnie w wieczomej porze) oraz bezkamosc
sprawcow dewastacji maja^cych miejsce na ZAGOPLU czego dowodem
wybite szyby oslonowe na przystanku przy ulicy Kujawskiej w
okolicach Kwiaciarni (miejsce bardzo licznie uczqszczane) czy tez
,,zmaltretowana" nozami tawka w ciemnej cze_sci chodnika ida^cego
ukosnie miedzy blokami - ciemnosc sprzyja sprawcom dewastacji, gdyz
maja^ swiadomosc ze sa^nierozpoznawalni.
4. Jaki jest status prawny otoczonego palisada^ (wlasnosc Urz^du
Miejskiego w Kruszwicy) terenu pod Mysia^ Wiezaj
•

•

•
•

•

czy jest to absolutna wlasnosc prywatna, czy tez jest to tylko wieczysta
dzierzawa atrakcyjnego (ze wzgledu na poJozente) gruntu stanowiacego
wlasnosc miejsk% ktora - ze wzgl^dow historycznych - powinna shizyc ogolowi
spoleczenstwa (nie tylko Kruszwiczanom)?
czy prawdajest, ze dzierzawca wlasnosci miejskiej wnosi roczna^ oj^at? z tytuhi
dzierzawy w kwocie 150,00 zl rocznie (slownie: STO PI^CDZIESI^\
2XOTYCH) nie zmienian^od lat?
czy jest mozliwe ODZYSKANIE tego terenu dla catego spoJeczeristwa poprzez
atrakcyjne zagospodarowanie pod katem turystyki?
jesli prawdajest to co wyzej - to kto imiennie cdpswiada za ca!e fata zwloki
w odpowiednim zagospodarowaniu tego centralnego miejsca Kruszwicy
coroeznie otiwieuzaiiego przez iysi^ce iurystow i z, wysokusci tviysicj Wiczy
ogla^dajajcych tajemniczy teren strzezony palisadq?
W 2012 ROKU PRZYPADA 590 ROCZNICA NADANIA PRAW
MIEJSKICH KRUSZWICY I CZAS NAJWYZSZY BY MIASTO (wzorem
innych miast) ZACZ^LO SI% (miedzy innymi przez wyjasnienie powyzszych
pytan) DO TEJ ROCZNICY PRZYGOTOWYWAC!!!

W imieniu Zarzajdu Osiedla

