Pytanie:
Szanowny Panie Wójcie,
mam taką niemiłą refleksję, że najwyraźniej gmina Świdnica dąży do stania się zapleczem
inwestycyjnym Zielonej Góry, zupełnie nieprzyjaznym mieszkańcom gminy.
Jestem mieszkanką Letnicy i standard usług publicznych w gminie Świdnica zaczyna mnie
mocno irytować, bowiem:
1) drogi na odcinku Letnica-Buchałów oraz Letnica-Świdnica są w fatalnym stanie technicznym,
co powoduje, że wieś stała się swego rodzaju gettem, z którego trudno się wydostać bez
uszczerbku na zdrowiu (stres) i mieniu (auto). Mam świadomość, że piszę o drodze powiatowej,
znajduje się jednak ona na terenie gminy Świdnica i oczekiwałabym większego lobbingu ze
strony władz i radnych gminy w Starostwie, by doprowadzić drogę do stanu przynajmniej
podstawowej używalności.
2) Letnica to takie specyficzne miejsce na ziemi, gdzie nader często albo nie ma prądu (i
automatycznie wody) lub woda owszem jest, ale niezdatna do spożycia. Jednocześnie ZUK nie
poczuwa się do odpowiedzialności za jakość wody dostarczanej mieszkańcom i tylko podwyższa
stawki opłat. Może tak trzeba by zachęcić mieszkańców do składania wniosków o bonifikaty,
celem zdyscyplinowania ZUK-u?
Mając na względzie powyższe, znając standard usług publicznych czy jakość dróg w okolicach,
smuci mnie fakt, że nie ma woli, by równać do lepszych. Przecież wszyscy mamy świadomość,
jak to wygląda na wschód czy południe od Zielonej Góry, miejscowości oddalone w podobnych
odległościach od miasta, co miejscowości gminy Świdnica są przyjazne mieszkańcom i
kierowcom i chętnie zasiedlane, zwiększając jeszcze swój potencjał.
Żal, że gmina Świdnica, geograficznie wysunięta na Zachód nie potrafi mentalnie się do niego
zbliżyć...
Doceniam i szanuję Pana pracę na stanowisku Wójta, podziwiam zapał z jakim Pan rządzi gminą
i wierzę, że jest w Panu dość chęci, dobrej woli i mądrych pomysłów na zmiany w gminie.
Mam tylko wątpliwości czy nie należałoby zacząć od rzeczy przyziemnych, bo wprawdzie "raj" dla
muzyki i działalności kulturalnej, co jest chwalebne, ale jak do licha koneserzy mają tu choćby
bezpiecznie dotrzeć?

Odpowiedź:
W związku z wystąpieniem bakterii z grupy coli w wodociągu publicznym Letnica informuję, że ZUK
dołożył wszelkich starań aby wyeliminować nieprawidłowości i zapewnić mieszkańcom zastępcze
źródło wody pitnej. Gminne ujęcie wody, 4 zbiorniki na wodę oraz sieć wodociągowa została
zdezynfekowana i przepłukana. Podstawiono 3 cysterny na wodę pitną (2 w Letnicy i 1 w Koźli)
oraz sukcesywnie jest dostarczania woda butelkowa do sołtysów miejscowości Grabowiec i Lipno.
W odniesieniu do wysokości opłat za wodę i ścieki należy zauważyć, że po nowelizacji przepisów
prawa, taryfy za wodę i ścieki są ustalane przez Dyrektora Regionalnego Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu, a nie przez Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy.
Z uwagi na fakt, że dostawa wody i odbiór ścieków jest realizowana na podstawie zawartych umów
cywilnoprawnych, każdy mieszkaniec ma możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania
sądowego celem dochodzenia zadośćuczynienia.

Pozwolę sobie nie zgodzić się z refleksją na temat standardu usług publicznych w Gminie Świdnica.
Od momentu objęcia przez Pana Krzysztofa Stefańskiego stanowiska włodarza tej gminy,
priorytetem są właśnie mieszkańcy i jakość realizowanych usług skierowanych właśnie do nich.
Pojawiają się często problemy, takie jak ostatnio z wodą, jednak istnieją one w każdej gminie, co
oczywiście nie jest usprawiedliwieniem ale mogę zapewnić, że podejmujemy działania by problem
usunąć. Mam świadomość, jak wiele jeszcze rzeczy i obszarów wymaga poprawy, jak wielkie są
potrzeby mieszkańców jeśli chodzi o drogi. Nie jest tak, że samorząd gminy Świdnica nie pracuje
nad poprawą dróg nie tylko swoich ale również powiatowych. W lutym odbyło się pierwsze
spotkanie z władzami powiatu mające na celu nakreślenie stanu dróg oraz konieczności ich
poprawy. Po kilku rozmowach oraz apelu świdnickich radnych udało się wypracować wspólny
kompromis polegający na tym, że Gmina Świdnica zadeklarowała pomoc finansową na stworzenie
dokumentacji technicznej na II etap drogi powiatowej relacji Drzonów-Radomia (dokończenie
rozpoczętej inwestycji). Nie jest również tajemnicą, że Powiat Zielonogórski, jak każdy samorząd
ma ograniczone środki budżetowe, jednak gwarantuję Pani, że nieustająco jesteśmy w kontakcie
z Powiatowym Zarządem Dróg, gdzie wnosimy o polepszenie istniejącej infrastruktury drogowej.
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