Pytanie
Panie Wójcie,
Ulica Cicha w Świdnicy jest nieprzejezdna. Znowu! Tymczasowe łatanie dziur, które odbyło się na
koniec zeszłego roku starczyło jedynie na ok dwa tygodnie i sytuacja po deszczach wróciła do
stanu poprzedniego, a pieniądze zostały dosłownie wyrzucone w błoto. Mieszkańcy już
zastanawiają się, czy uszkodzone zawieszenia aut zgłaszać do ubezpieczalni, a jako sprawcę
podawać Gminę Świdnica.
Dlatego jako kolejna osoba proszę o konkretną informację, kiedy wreszcie zostanie wykonana
nawierzchnia docelowa (asfalt, beton) na ulicy Cichej? Łatanie dziur nic nie daje, te pieniądze
lepiej jest przeznaczyć na prawdziwy remont ulicy. Parę lat temu mieszkańcy składali się na
tłuczniowe wykonanie drogi, gdyż obiecano im, że droga wkrótce zostanie zrobiona. Minęło ok. 5
lat i nic.
Ponadto na tym forum w marcu 2019r. obiecał Pan, że zostaną wysłane siły, aby uporządkować
ulicę Kosynierów, po remoncie ulicy Chabrowej tak, aby wyremontowany rów melioracyjny zbierał
wodę z zabłoconej jezdni i do tej pory nic nie zostało wykonane, gdzie tak naprawdę wystarczy
jeden człowiek z łopata i miotłą to poprawy sytuacji tak, aby woda mogła spływać do rowu. W
chwili obecnej po deszczach przez parę dni nie można przejść ulicą Kosynierów (chodników
brak), a samochody ochlapują ludzi. Bardzo proszę o konkretne odpowiedzi.

Odpowiedź:
W roku 2015, z Państwa pomocą, wykonaliśmy utwardzenie ul. Cichej tłuczniem. W kolejnych
latach opracowaliśmy dokumentację na jej przebudowę oraz na wykonanie oświetlenia. Ze
względu na możliwości budżetu gminy, do dziś mogła jedynie zostać zrealizowana budowa
oświetlenia, w czym bardzo pomógł nam jeden z mieszkańców ul. Cichej. Inwestycja polegająca
na przebudowie drogi planowana jest jeszcze w bieżącym roku.
Informuję również, że ul. Kosynierów jest w zarządzie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu
Dróg w Górzykowie, który odpowiada za jej bieżące utrzymanie. Po raz kolejny zawiadomimy
zarząd o potrzebie pilnego wykonania prac remontowych na nawierzchni ulicy oraz w zakresie
utrzymania rowu przydrożnego. Do tego czasu pracownicy urzędu gminy wykonają niezbędne,
opisane w Państwa piśmie prace interwencyjne.
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