
Legnica, 2021.04.15

Piotr Niemiec

Radny Rady Miejskiej Legnica
Biuro Rady Miejskiej, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica

Biuro Prezydenta Miasta Legnica
Plac Słowiański 8, Legnica

INTERPELACJA 53/2021/NMC
- sprzątanie Legnicy przez bezrobotnych

- mycie ulic

Szanowny Panie Prezydencie!

Bardzo miło ze strony Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Legnicy, że od początku

kwietnia do końca maja ma zamiar prowadzić  porządkowanie i sprzątanie terenów gminnych z

udziałem  osób  bezrobotnych,  w  ramach  prac  społecznie  użytecznych. To  bardzo  pozytywna

informacja,  że  Pana Administracja  zdecydowała  przyłączyć  się  do  trwających  w Legnicy akcji

sprzątania terenów publicznych organizowanych przeze m.in. mnie i przez innych mieszkańców.

Z informacji opublikowanych na portal.legnica.eu osoby bezrobotne będą skierowane przez Urząd
Pracy i mają zbierać odpady komunalne z wytypowanych wcześniej terenów gminnych. Zadanie to,

na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ma wykonać firma Jakóbowski.

Korzystanie przy tym z mocy przerobowych osób bezrobotnych to strzał w dziesiątkę.

Jednak  chciałbym  Państwu  zwrócić  uwagę,  że  śmieci  to  nie  jedyny  problem  związany  z

utrzymaniem  czystości  miasta.  Pozostają  jeszcze  nieczystości,  które  można  usunąć  jedynie

mechanicznie.  W  szczególności  chodzi  o  zalegający  na  ulicach  piasek  i  kurz.  Przykładem

obrzydliwie brudnej ulicy w Legnicy jest ulica Mordechaja Anielewicza oraz ulica Nowy Świat.



USUNIĘCIE KURZU I PIASKU Z ULIC:

Zwracam  się  do  Państwa  z  prośbą  o  podjęcie  działań  mających  na  celu  uprzątnięcie

Legnickich ulic nie tylko ze śmieci ale także z kurzu i piasku. Wszechobecny kurz przenosi

szkodliwe  dla  zdrowia  pyłki.  Wśród  pyłów  przenoszonych  przez  kurz  są  rakotwórcze

substancje powstałe w wyniku spalania opału w śmieciuchach, rakotwórcze substancje jakie

do powietrza dostają się za sprawą huty miedzi, oraz inne pyłki.

Proszę o wykorzystanie mocy przerobowych legnickich bezrobotnych również do zamiecenia i

wywiezienia kurzu i piasku z legnickich ulic.

MYCIE ULIC:

Proszę rozważyć również zgranie zaplanowanej przez Państwo akcji sprzątania bezrobotnymi

z corocznym  przeprowadzanym  przez  LPWiK  płukaniem  sieci  wodociągowej.  Woda  z

płukanej sieci zamiast spływać do sieci kanalizacji deszczowej może zostać wykorzystana do

umycia  ulic  z  kurzu.  Przy  zwiększeniu  załogi  LPWiK  o  2-3  osoby  berobotne  lub  2-

pracowników LPGK każde płukanie sieci wodociągowej może zostać obrócone w skuteczną

akcję walki z brudem na ulicach. Nic tak na co dzień w naturalny sposób nie oczyszcza ulic z

kurzu  jak  ulewny  deszcz,  a  od  ulewnego  deszczu  na  pewno  skuteczniejsza  będzie  załoga

wyposażona w szlauf, miotły, łopaty oraz przyczepkę na nadmiar szlamu. Woda z płukania

zamiast  spływać  do  sieci  kanalizacji  deszczowej  lub  ogólnospławnej  może  być  również

gromadzona w mauzerach na przyczepce lub ciężarówce celem późniejszego spłukania ulic

przy użyciu szlaufów. Proszę to wziąć pod uwagę. Spłukanie kurzu z ulic będzie skuteczniejsze

od żmudnego zamiatania.

Z poważaniem


