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Kraśnik, dnia 19 kwietnia 2016 r.

Pan
Marian Tracz
Radny Rady Miasta Kraśnik

Odpowiadając na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 31 marca 2016r. wyjaśniam,
co następuje:
Treść interpelacji 1: stwierdził cyt. ,,Nawiążę do tej, uzupełnię interpelację Pana Marka
Kowalskiego odnośnie przedłużeniem ul. Aleja Młodości. Na pewno nie uda się nam tego
zrobić ale do jakiegoś stanu normalnego myślę, że damy radę przywrócić. I proponuję w
pierwszej kolejności skierować tam jeśli jest coś takiego jeszcze nadal jak Czyste Miasto,
grupę ludzi od kontenerów, które są ustawione w kierunku ul. Urzędowskiej i doprowadzić to
do porządku. Jak również od strony garaży, jak również od działek prywatnych. Obserwuję
ten teren i w tym po obserwacji tego terenu muszę stwierdzić, że jednak spożycie alkoholu w
naszym mieście wzrosło. Obserwując to, co leży w tym rejonie miasta. Również nasze Czyste
Miasto powinno objąć obszar tego lasku, którego nazywamy Laskiem Katyńskim, obok
którego ma stanąć pomnik Ofiar Smoleńskich. Ten lasek tutaj również od strony PKS-u on
jest uporządkowany, tylko trzeba tutaj od ul. Alei Młodości i w kierunku północnym.” –
koniec cytatu.
Odpowiedź: Urząd Miasta Kraśnik informuje, że pracownicy Czystego Miasta sukcesywnie
od kwietnia br. porządkują miejskie tereny, jak również tereny nie należące do miasta. W
pierwszej kolejności porządkowane są centralne - widoczne części miasta.
Treść interpelacji 2: stwierdził cyt. ,, Teraz następny temat to komunikacja miejska,
reorganizacja komunikacji miejskiej, która miała być przeprowadzona, kiedyś to był też mój
wniosek żeby otworzyć nową linię. Kiedyś była ta linia nazwana przez nasze środki
masowego przekazu linią kościołkową. Bardzo ładna nazwa, podobała mi się ale chciałbym
dowiedzieć się czy coś się z tym dzieje. Myślę, że Panie Prezesie, przynajmniej uważam, że
jedna linia, która by objęła cmentarz komunalny, tutaj to nasze centrum handlowe już
Mrówka i spółka, jak bym to nazwał i poprzez Aleję Młodości, Balladyny żeby taką linię
przynajmniej próbnie uruchomić. Szczególnie mi chodzi o cmentarz komunalny, żeby można
było sobie dojechać.” – koniec cytatu.
Odpowiedź: Badanie rynku komunikacji miejskiej zostało przeprowadzone w marcu br.
Do 15 maja wykonawca ma czas na przedstawienie wyników w formie tabelarycznej,
natomiast do 30 czerwca – pełne opracowanie włącznie z wytyczeniem nowych tras oraz
ułożeniem nowych rozkładów jazdy. Planujemy, że nowe rozkłady będą uwzględniały
kursowanie autobusów miejskich przez ul. Balladyny, Konopnickiej, Al. Młodości oraz

Graniczną. Pozwoli to na skomunikowanie osiedli położonych przy ww. ulicach z centrami
handlowymi, cmentarzem komunalnym oraz innymi, ważnymi punktami miasta.
Jednocześnie informujemy, że wymienione ulice nie posiadają wytyczonych przystanków.
Dlatego, przed uruchomieniem linii konieczna jest zmiana organizacji ruchu i doposażenie
nowych przystanków w niezbędne znaki drogowe D-15.
Treść interpelacji 3: stwierdził cyt. ,,Proszę państwa jadąc ulicą Nadstawną możemy
zaobserwować wielkie spustoszenie, które robią bobry. Widzi się to, przeważnie jak bobry
sobie upodobały potężne topole i tu między Wyżnianką a tym takim ciekiem wodnym,
zbiornikiem jest tam dość duże spustoszenie. Leśniczy mi mówił, że miał być
przeprowadzony odstrzał bobrów na obszarze zalewu naszego kraśnickiego. Mam pytanie,
czy coś takiego się odbyło? Bo jeśli się nie odbyło to czego możemy się spodziewać. Znów z
moich obserwacji, jadąc od ul. Urzędowskiej do zalewu zaobserwowałem, że poziom wody
na sąsiednim zbiorniku się podniósł, który wypływa po prostu na ciąg pieszo-jezdny,
rowerowy. I obawiam się, że któregoś dnia możemy tam jechać chcąc przejechać zobaczymy,
że część tego chodnika może już nie być, może być pod wodą. Bo jeśli sobie bobry zażyczą
przekopać, od to chyba tam jest staw Pana Wójcika poprzez zbiornik do sąsiedniego
nieużytku, czy użytku ekologicznego a woda może zrobić swoje. I właśnie w tym temacie
chciałbym uzyskać odpowiedzi. Dziękuję.” – koniec cytatu.
Odpowiedź: Bóbr europejski Castor fiber podlega ochronie gatunkowej częściowej na mocy
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014. Poz. 1348). Aby zmniejszyć ich populację wymagana jest
zgoda Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na odstępstwo od zakazu umyślnego zabicia
poprzez odstrzał redukcyjny. Miasto Kraśnik takie zezwolenie już posiada, ale odstrzał
redukcyjny obowiązuje od dnia 1 października do 15 marca, a więc poza okresem ochronnym
bobra europejskiego, związanym z rozrodem i wychowem młodych. Odstrzał redukcyjny
będzie prowadzony zgodnie z uzyskaną decyzją. Fakt podniesienia poziomu wody
powodującej zalewanie przyległych łąk oraz ścieżki rowerowej prowadzącej do „Zalewu
Kraśnickiego” był zgłoszony do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń wodnych w
Lublinie. Dzięki szybkiej interwencji w tej sprawie poziom wody na chwilę obecną został
unormowany jednak mając na uwadze powagę sytuacji cały czas jest monitorowany.
Treść interpelacji 4: stwierdził cyt. ,,Panie Burmistrzu. Panie Przewodniczący. Szanowna
Rado. Nie wiem czy uda mi się wypowiedzieć po tej takiej i słusznej wypowiedzi kolegi Mirka
ale proszę państwa w tym jest dużo prawdy. Mamy jeszcze dzisiaj marzec, marzec
poświęcony Żołnierzom Wyklętym i mam dwa wnioski w tym temacie. Pierwszy wniosek to
proszę państwa, byłem 28 lutego w Krakowie na odsłonięciu dwóch popiersi wielkich
partyzantów, bohaterów Zapory i Lalusia – Franczaka. Franczak, który ostatnim żołnierzem
Armii Krajowej był zabity, zginął w ’63 roku. Proszę państwa jadąc do, dużo było mowy o
parku i zaraz sobie skojarzyłem z naszym Parkiem Świętego Jana Pawła II. Na pewno Kraśnik
nie jest Krakowem ale jeśli tu na tym parku odbywają się pewne uroczystości jak śpiewanie
Barki czy upamiętniające Żołnierzy Wyklętych poprzez bieg i właśnie tu w tym momencie
boję się żeby to wszystko nie zostało tylko zabiegane, dlatego idąc za przykładem właśnie

Krakowa, gdzie na Parku Jordana jest chyba 27 popiersi wielkich Polaków, gdzie Maria CurieSkłodowski jest, Biskup Małysiak nawet jest ostatnio biskup krakowski. I tam jest dwóch
polskich właśnie naszych można powiedzieć lubelskich bohaterów, dlatego mam taki
wniosek, żeby na naszym Parku, wiadomo zwracają się do nas, zwracam się tutaj do
miejscowych artystów, rzeźbiarzy. Mieliśmy plener poświęcony postaci Jana Pawła II i
uważam, że takie popiersia czy takie pomniki, nie wiem jak to nazwać, to tak żeby to znów
nie powiedzielibyśmy, że to jest za drogie. Żeby w tym Parku stały właśnie takie figury, żeby
jak spotkamy się na śpiewanie Roty, to żebyśmy widzieli te postać właśnie w formie tego
pomnika. Żebyśmy gdy zaczęli bieg, biegać, bieg ten poświęcony Żołnierzom Wyklętym,
żebyśmy też od tego pomnika zaczęli biegnąć. Chcę powiedzieć, że na cmentarzu naszym leży
również jeden Żołnierz Wyklęty, który zginął na Bęczynie w potyczce z UB o pseudonimie
Wilczek. Jego również można upamiętnić. Ale to są jak tylko mówię moje wnioski. Druga
sprawa proszę państwa, na pewno rok szybko minie, bo już zostało tylko do nowego marca
jedenaście miesięcy i znów się odbędzie msza święta poświęcona Żołnierzom Wyklętym. I
znów będzie przemarsz na cmentarz parafialny pod Krzyżem Katyńskim, gdzie z tyłu za
plecami stoi pomnik partyzanta. W końcu zastanówmy się czy to jest partyzant czy nie
partyzant? Czy polski partyzant czy niepolski partyzant? Bo może wystarczy (…) tylko by go
było poświęcić i przyznać, że to jest nasz partyzant. A jak nie nasz, nie da się rady no to po
prostu sprzęt, zdjąć z postumentu a ustawić polskiego partyzanta. Jest właśnie taka postać
kraśniczanina, właśnie mówiąc o parku o tym żeby tutaj ustawić, jest taka postać
kraśniczanina. Jest Roman Groński pseudonim Żbik, który zginął właśnie w dniu śmierci
Zapory w więzieniu mokotowskim. Był jednym z zastępców Zapory, podkomendnym Zapory.
I właśnie wrócę teraz do Parku Jana Pawła II Świętego, właśnie o tym popiersiu czy jakimś
symbolicznym pomniku to powinien być właśnie ta postać. Odnośnie tego żołnierza, to też
jak mówię, chciałbym żeby, no jestem za mszą, no nie iść składać kwiaty pod Krzyże
Katyńskie przecież będzie uroczystość katyńska się składa kwiaty pod krzyżem. Ale jest
żołnierz, jesteśmy tu w centrum miasta, powinniśmy się już najwyższy czas zastanowić. 8 lat
temu mówiłem już na ten temat. Dziękuję.” – koniec cytatu.
Odpowiedź: W odpowiedzi na Pana wniosek o ustawienie popiersia – pomnika Świętego
Jana Pawła II oraz pomnika partyzanta kraśniczanina Romana Grońskiego pseudonim „Żbik”
w Parku im. Jana Pawła II uprzejmie informuję, iż tutejszy urząd pracuje nad przygotowaniem
uchwały, która regulowała by zasady oraz wskazywała miejsca sytuowania pomników na
terenie naszego miasta. W chwili obecnej idea choć słuszna nie może podlegać wykonaniu,
gdyż miasta Kraśnik nie stać na taką inwestycję. Mieszkańcy miasta z niecierpliwością
oczekują budowy nowych dróg dojazdowych prowadzących do ich domów, remontów
chodników, budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez których w dzisiejszych
czasach trudno wyobrazić sobie bieżącą egzystencje. Samorząd terytorialny w pierwszej
kolejności musi zaspokoić podstawowe potrzeby swoich mieszkańców. Potrzeby duchowe
choć równie ważne zaspokajać może po zrealizowaniu bieżących potrzeb.

