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Ad. pkt 20.
Wnioski i zapytania

Radna Krystyna Myszkowska
W imieniu mieszkańców i na ich prośbę wnioskuję o wykonanie przejścia dla pieszych na
jezdni na ulicy Sienkiewicza przy sklepiku spożywczym zlokalizowanym pod numerem 28.
Wzdłuż ulicy Sienkiewicza są parkowane samochody, co uniemożliwia swobodne przejście
do wspomnianego sklepiku. Osoby idące chodnikiem wzdłuż ulicy Sienkiewicza po stronie
numerów nieparzystych, często muszą przeciskać się między zaparkowanymi samochodami.
Pieszy, który ma potrzebę przejścia przez jednię, przechodząc między samochodami ma
ograniczoną widoczność i jest tym samym narażony na kolizję z pojazdami poruszającymi
się po jezdni. Być może ta prośba będzie mogła być zrealizowana i uda się dokładnie na
przeciwko budynku Sienkiewicza 27 zrobić przejście dla pieszych.
Radna Anna Jakubowska
W imieniu wszystkich mieszkańców Chełmży składam wniosek o nawiezienie świeżego
piasku na plażę na tak zwanym Stolbudzie, a także uporządkowanie ławek i pozostałości po
stołach na tejże plaży.
Radna Małgorzata Polikowska
Ja mam pytanie. Wielu mieszkańców Chełmży prosiło mnie, żeby zająć się sprawą długich
kolejek w placówce Poczty Polskiej. Najczęściej odbywa się to przy jednym tylko okienku
kasowym. Sama stałam 45 minut, żeby wysłać list polecony. Byłam świadkiem zachowania
się petentów stojących w kolejce, którzy wyrażali głośno swoje niezadowolenie i prosili o
otwarcie innych okienek kasowych. Niektórzy w niewybredny sposób oceniali pracę Poczty
Polskiej, aż żal było obsługującej nas Pani, że w takich niekomfortowych warunkach musi
pracować. Poza tym oferta Poczty bardzo się rozrosła. Na Poczcie możemy kupić ręczniki,
książki, płyty, portmonetki, zabawki itd. A za tym niestety nie idzie uruchomienie kolejnych
stanowisk. W sumie mamy 5 stanowisk, które mogłyby sprawnie obsługiwać mieszkańców.
Wczoraj również korzystałam z usług Poczty. Były czynne trzy okienka kasowe. Stałam
niedługo, bo 15 minut ale już był komentarz, że przed południem była dużo większa kolejka.
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Tu nasuwa się pytanie, dlaczego tak się dzieje ? Mieszkańcy potrzebują Poczty. Jest tak duże
zapotrzebowanie i obsługa powinna być sprawna. Dlatego należy uruchomić wszystkie
stanowiska. Może nie przez cały czas ale według potrzeb. Ta sytuacja nie trwa od tygodnia
ale kilka miesięcy. Zachodzi pytanie, dlaczego tak się dzieje ? Ci, którzy chcą skorzystać z
usług Poczty denerwują się. Byłam świadkiem jak jeden Pan wszedł i zobaczywszy długą
kolejkę stwierdził, że najlepiej zamknąć Pocztę. A nie o to chodzi. Tak się dobrze składa, że
radna jest zarazem naczelnikiem poczty. Mamy tutaj kamerę. I dobrze byłoby, gdyby przed
kamerami wyjaśniła mieszkańcom tę sytuację, żeby uspokoić nastroje, wskazać jakie są
przyczyny tak długich kolejek. Być może są jakieś szanse na poprawę sytuacji. Może są
przyczyny, o których nie wiemy.
Jeszcze mam dwa zagadnienia, z którymi bezpośrednio do mnie zwrócił się mieszkaniec
Chełmży. To zasłużony mieszkaniec, którego nazwisko jest tutaj na grawertonie umieszczone
na ścianie naszej pięknej sali. Dlaczego z pomieszczeń Poczty Polskiej została usunięta duża,
wolnostojąca skrzynka na listy ? Jak był naklejony znaczek, to można było samemu się
obsłużyć. Nie trzeba było dochodzić do okienek kasowych. I druga uwaga tego Pana, na którą
również prosi o odpowiedź. Jedna, jedyna na terenie miasta skrzynka pocztowa,
zamieszczona na zewnątrz budynku Poczty, jest niewygodna w użyciu. A przede wszystkim
nie jest osłonięta. W dni deszczowe, wrzucając list, zamaka on, rozmazując zapisany adres.
Proszę o odpowiedź.
Radny Grzegorz Sosnowski
Na siłowni plenerowej na ulicy Frelichowskiego jest drobna usterka, bardzo hałaśliwa,
uniemożliwiająca korzystanie z jednego z urządzeń. Spadł odbijak przy prasie nożnej. Gdyby
można było to naprawić.
Radny Marek Jopp
Media

donoszą, że szykuje się nam strajk nauczycieli. Czy Pan Burmistrz mógłby

powiedzieć coś więcej na ten temat ? Czy ten strajk będzie również w naszych szkołach ? Jak
miasto zamierza reagować, żeby zaopiekować się dziećmi w tym czasie ?
Radny Bartłomiej Kaczorowski
Niedawno zakończył się nabór wniosków do przedszkoli na rok 2019/2020. Ile było
wniosków i czy ta ilość wyczerpuje ilość miejsc jaką miasto dysponuje w przedszkolach ?
Czy wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie ?
Radna Paulina Kachniarz-Wolska
Najpierw chciałabym odnieść się do wniosku radnej Polikowskiej w sprawie funkcjonowania
Urzędu Pocztowego w Chełmży.
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Radny Janusz Kalinowski
Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie.
Radna Paulina Kachniarz-Wolska
Zwracam się z wnioskiem o ocieplenie kamienicy przy ulicy Paderewskiego 11 w Chełmży
oraz o naprawę bramy, która służy jako wejście na posesję lokatorom tej kamienicy. Wniosek
o ocieplenie kamienicy został złożony już w 2009 roku. Do dnia dzisiejszego (minęło 10 lat)
kamienica nie została ocieplona. Jaki był powód ? Mieszkańcy zmagają się z wszechobecną
wilgocią panującą w mieszkaniach. Zawilgocone są nawet ubrania w szafach. Problemem jest
również stara drewniana brama, która się nie zamyka. Często w tej bramie przesiadują osoby
bezdomne oraz osoby spożywające alkohol, śmiecą oraz załatwiają potrzeby fizjologiczne.
Zwracam się z wnioskiem, aby naprawić bramę w taki sposób, aby była ona zamykana na
klucz. Zwiększy to bezpieczeństwo mieszkańców. Nadmieniam również, że kamienica przy
ulicy Paderewskiego 11 jest kamienicą przy jednej z głównych dróg w Chełmży.
Termomodernizacja oraz naprawa bramy korzystnie wpłynie na wizerunek miasta.

Ad. pkt 21
Odpowiedzi na wnioski i zapytania

Pan Marek Kuffel
Przejście dla pieszych na ulicy Sienkiewicza. Sprawdzimy od strony formalnej, czy to
przejście można tam zlokalizować. Jeśli będzie taka możliwość, to na pewno tak zrobimy.
Piasek na plaży. Każdego roku nawozimy bardzo duże ilości świeżego piasku. OSiT realizuje
to zadanie w kwietniu. Sprzątanie samych plaż realizowane jest na koniec kwietnia. Tereny
wokół plaż sprząta firma zajmująca się zielenią miasta. Również to się odbywa przed długim
weekendem. Przenosimy nawożenie piasku na termin późniejszy, nawet na czerwiec jeżeli
warunki pogodowe nie są najlepsze. Dlatego, żeby nie zabrudzić tego piasku przed sezonem
wakacyjnym. Piasek na plażach jest badany. I zbyt wczesne rozłożenie piasku spowoduje, że
zostanie on zabrudzony przez warunki atmosferyczne i psy. I niepotrzebnie później mamy
problem.

Dotychczas to się sprawdzało. W ustalonym terminie będzie miało miejsce

sprzątanie, naprawienie i odnowienie infrastruktury na terenach przyjeziornych.
Poczta Polska. Właściwe pismo skierujemy do Pani naczelnik.
Siłownia plenerowa. Będziemy reagować. Pójdzie zlecenie w ramach gwarancji albo jeśli to
była dewastacja, to weźmiemy tę odpowiedzialność na siebie.
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Strajk nauczycieli. Jeszcze zbyt wcześnie, żeby mówić o tym. Wszystko zmierza ku temu, że
ten strajk będzie. Będziemy starali się zabezpieczyć nasze placówki, żeby to odbyło się jak
najmniejszym kosztem wobec dzieci.
Przedszkola. Nabór jeszcze trwa. Trwają weryfikacje, czy przypadkiem rodzice nie
pozapisywali podwójnie swoje dzieci do przedszkoli. Bardzo często jest tak, że rodzice
składają wnioski podwójnie. Po tej wstępnej weryfikacji będziemy wiedzieli jaka jest liczba
dzieci. Zastanawiamy się jak rozwiązać problem, gdy pewna grupa dzieci nie zostanie
przyjęta do przedszkola. Przymierzamy się do tego, żeby jedną z naszych placówek po byłej
SP 3, konkretnie budynek B adaptować do potrzeb przedszkolnych. Czekamy na wyniki
naboru.
Paderewskiego 11. Realizujemy na ile nas stać. Mamy bardzo dużo awarii, ważniejszych
naszym zdaniem, bo dotyczą pokryć dachowych i dewastacji. W ramach środków
finansowych jakie mamy nie jesteśmy w

stanie zrealizować wszystkiego. Obiecuję, że

przedyskutujemy od strony finansowej możliwość naprawy bramy. To jesteśmy w stanie
zrobić. W ramach budżetu jaki posiadamy, nie jesteśmy w stanie zrobić docieplenia w tym
roku.

