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1. Zwracam sięz prośba
o zmodyfikowaniezasadopłatzakorzystaniezbasenu w MoSiR przy ulicy
Nadbrzeżnej.Niemal dwa latatemu(w roku 2017) zrezygnowanotam z opłatabonamentowychco
było ulgą dla uiytkowników oraz zadatkiem finansowym dla tej instlucji miejskiej. Warto
przeanalizowaćobecnąsiatkęstawekdla korzystającychz miejskiejpływalni.Po zmianachz roku
2017 widoczny jest radykalny spadek odwiedzającychnasz basen.Należy zwróció uwagę, że
gdyby nie prowadzonelicznie szkółki ptyrrania użytkownikówbyłoby bardzo mało. Mając na
uwadze fakt, że do instytucji społecznejjaką jest MosiR i tak miasto musi dopłacaćz budżetu,
proszę o analizę możliwościzmiany obecnego stanu opłatna korzystniejszy i wprowadzenie
abonamentów,które sąnaturalnąformą lojalnościową
dla klientów.
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2. Ponownie zlvracam się z
o rozltiąz'aniei uregulowanieproblemu wód opadowych na
górskim odcinku ulicy Zdrojowej, to jest od ulicy Witosa w kierunku północnym.obecnie z
większościterenów osiedlaRoszkowice caławezbranawoda opadowauchodzinawierzchniąulicy
Zdrojowej,ptzecinająculicę Witosa docierakilkaset metrów daĘ w kierunkuulicy Hallera. Brak
kanalizacjiburzowejoraz braktechnicznegoskierowaniawody opadowejdo jej kiedyśnaturalnych
łożyskcieków wodnych powodujestałeniszczenienawierzchniulicy oraz w}r}rvaniefragmentów
jej poboczy.Po kazdejulewie wielokrotnew ciągujednegoroku dużemasymufu,żwirui kruszyrra
nanoszoneosadzasię na ulicy Witosa i dalejrozlewa się na równinnej częściulicy Zdrojowej.Taki
stan doprowadza do szybkiej erozji ulicy oraz wymusza regularne sprzątanienaniesionego
materiałuna dolnączęść
ulicy regulamiegenerująckoszty i straty.
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3. Ponownie zwracam się poprzez interpelacjęo podwyższeniepiłkochwytuna boisku szkolnym w
Szkole Podstawowejnumer3' które mieścisię pomiędzyobiektamiszkolnymi a ulicą na Rurach i
boczną ulicy Szko|nej' obecny stanjest taki, Że prze|atująca
piłka ponad dośóniskim płotemz
jednej stronydewastujebudynekszkołya z drugiej,,ląduje''na prywatnejposesjipo drugiejstronie
ulicy Na Rurach. W pierwszym przypadku od kilku lat na zachodniej częścidachu sali
gimnastycznej Zerwane są rynny co powoduje stałą dewastację elewacji i ewidentne
niegospodarstwo.W drugim przytoczonym przypadku zmusza to młodziężdo ryzykownego
przechodzenia przez pr}nvatnepłoty Za utraconą piłką,a to tworzy niepotrzebne ryzyko i konflikt
z sąsiadami.

Proszęo interwencjęi rozwiązanieproblemów w wyzej wymienionychtematach,
Z w3razami szacunku
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