Pytanie
Dzień dobry!
Wracamy do tematu bałaganu w Świdnicy. Osoby, które robią zakupy w Dino nadal nie mają
gdzie po drodze wyrzucać śmieci. Stan wsi jest opłakany - trawniki wzdłuż ul. Kościuszki,
Dębowej, Ogrodowej są zasypane papierami, butelkami po alkoholu, puszkami. Owszem,
świadczy to fatalnie o naszej społeczności, ale może byłaby ona bardziej zdyscyplinowana gdyby
miała śmieci gdzie wyrzucać? W dodatku Dino ściągnęło JEDYNY swój śmietnik ze ściany przy
wejściu i stoi on teraz w sklepie... Nikt nie sprząta terenów we wsi, wstyd dla tych, co tym
zarządzają i dla tych, którzy ten bałagan tworzą.
Kolejna sprawa - w styczniu z rowu przy ul. Dębowej posprzątano liście, udrożniono go. Liście
zapakowano do worków - około dziesięciu, ustawiono je przy wjeździe na Dębową i tak gniją już
trzeci miesiąc. Proponowałam panom wywożącym śmieci selektywne by to zabrali to parsknęli
śmiechem. Może warto im to zlecić oficjalnie?
Pozdrawiam i życzę zdrowia w tym trudnym okresie.
Odpowiedź:
W nawiązaniu do zgłoszenia dotyczącego braku porządku na terenie Świdnicy pragnę
poinformować, że pracownicy urzędu gminy regularnie porządkują tereny gminne, na których
zalegają śmieci, lub które wymagają wykoszenia trawy. Trudno mi się zgodzić z opinią o tym, że
nikt nie sprząta miejsc publicznych w Świdnicy. Problem pojawia w przypadku terenów należących
do osób prywatnych, do których nie ma możliwości wstępu bez zgody właściciela. W tym przypadku
właściciel posesji pisemnie jest wzywany do uporządkowania terenu lub są przeprowadzane
kontrole przez straż gminną.
Propozycja usytuowania gminnych koszy na śmieci w pobliżu sklepu Dino zostanie
przeanalizowana. Do firmy Dino prześlemy pismo wzywające do ustawienia w okolicy sklepu
i parkingu kilku śmietników dla klientów oraz większej troski o porządek wokół placówek
handlowych Dino na terenie gminy Świdnica.
Odnosząc się do informacji o zalegających workach z liśćmi z przydrożnego rowu pragnę
poinformować, że zgłoszenie zostało przyjęte i worki te już zostały uprzątnięte.
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