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sprawa: interpelacje radnych Rady Miejskiej w Kożuchowie.
Informuję, że na sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie w dniu 29 kwietnia 2021 roku, zgłoszono
następujące interpelacje:
Drzewiecki Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej
Cyt.:
1. Proszę o odmalowanie pasów na przejściach dla pieszych na drodze przy ul. 22 Lipca 1807,
usytuowanych na wysokości sklepu Netto oraz bloku nr 34.
2. Proszę o rozważenie możliwości wstawienia na cmentarzu komunalnym stanowiska z narzędziami
ogrodowymi (grabki, konewka, zmiotka, szufelka, szczotka itp.) do nieodpłatnego wypożyczania. W celu
ułatwienia sprzątania grobów, mając na uwadze przede wszystkim osoby starsze (takie praktyki są już
stosowane na niektórych cmentarzach).
3. Proszę o zwrócenie się do zarządcy/właściciela schodów prowadzących do przychodni lekarskiej
„Primum” od strony ul. Szprotawskiej o doprowadzenie ich do stanu umożliwiającego bezpieczne
korzystanie z nich.
4. Proszę o przyznanie lokalu dla Kożuchowskiego Stowarzyszenia „Vitium”. Załącznik - pismo
Stowarzyszenia skierowane do Biura Rady Miejskiej w Kożuchowie.
Jelinek Marcin – radny Rady Miejskiej
Cyt.:
5. Sejm RP przyjął nowelizację ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym
oraz ustawy o samorządzie województwa, która przewiduje możliwość utworzenia młodzieżowych rad
gminy i powiatu oraz młodzieżowego sejmiku województwa. Wprowadzone zmiany prawne nadają
zdecydowanie większą rolę i charakter Młodzieżowym Radom Gmin. W związku z tym, iż sam pomysł
co jakiś czas pojawia się w dyskusjach na sesjach rady, a z tego co pamiętam również Pan Burmistrz
jest zwolennikiem jej funkcjonowania, może w związku z wprowadzonymi zmianami prawa powrócić do
pomysłu i go zrealizować w najbliższym możliwym czasie.
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6. Ponad rok temu poruszałem sprawę zasadności ustawienia w Kożuchowie tzw. Jadłodzielni. Miejsca
do którego mieszkańcy mogą dostarczać artykuły spożywcze z przeznaczeniem dla osób
zainteresowanych taką pomocą. Wówczas było wiele pytań odnośnie kto ma tym się zajmować, kto ma
to dopilnować, kto będzie pilnował by trafiało tam odpowiednie jedzenie. Biorąc pod uwagę, że idea
Jadłodzielni coraz częściej spotykana jest w wielu miastach, uważam za zasadne powrócenie do tego
pomysłu. Podobnie jak ponowne rozważenie idei poruszanej kilka miesięcy temu podczas jednej z sesji
Rady Miejskiej w punkcie „sprawy różne” tzw. Szafodzielni – czyli miejsca na ubrania z przeznaczeniem
dla osób potrzebujących. Z informacji jakie również posiadam obydwie idee mogły by uzyskać wsparcie
organizacji pozarządowych. Dlatego wracając do tematu proszę o ponowne przeanalizowanie obu
pomysłów z jednoczesną opinią Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie ocenienia zasadności jak
i może wskazania miejsca przy pozytywnej opinii gdzie taka Jadłodzielnia i Szafodzielnia mogły by
powstać.
7. W związku z opublikowanym wykazem dofinansowanych przedsięwzięć w ramach programu
„Lubuska Baza Sportowa” otrzymałem wiele zapytań o wnioski złożone przez gminę Kożuchów. Proszę
o informację, czy gmina Kożuchów starała się o środki z tego programu, jeżeli tak to na jakie
zadanie/zadania. Jeżeli jednak nie złożyła wniosków, co było tego powodem. Bowiem mieszkańcy
dopytują np. czy nie można było wnioskować o budowę hali sportowej w Mirocinie Dolnym z tego
programu?
8. Od wielu lat na zakręcie drogi wojewódzkiej nr 283 pomiędzy miejscowościami Mirocin Dolny,
a Studzieniec dochodzi do szeregu wypadków i zdarzeń drogowych. Problem był już wiele razy
poruszany, osobiście zwracałem się o np. możliwość niwelacji zakrętu poprzez wyprostowanie drogi, ale
ten pomysł nie uzyskał aprobaty. W ostatnim czasie pojawia się coraz wiele nowych rozwiązań
technicznych mających za zadanie ostrzegać kierowców przed niebezpiecznymi zakrętami. Przykładem
jest np. inwestycja na tej samej drodze w miejscowości Zielona Góra przy ul. Jędrzychowskiej
w Zielonej Górze, gdzie również jest niebezpieczny zakręt, a postawiono wiele elementów
ostrzegawczych w celu wywarcia presji na kierujących pojazdami by zachowali bezpieczną prędkość,
proszę o rozważenie takiego sposobu oznakowania tego zakrętu np. sygnalizatory świetlne
ostrzegawcze, diody świetlne rozgraniczające dwa pasy ruchu.
Nowocień Andrzej – radny Rady Miejskiej
Cyt.:
9. Na wniosek mieszkańców Stypułowa proszę o naprawę drogi gminnej od numeru 35-38. Droga jest
w złym stanie technicznym.
Pikulski Adrian – radny Rady Miejskiej
Cyt.:
10. Proszę o zwrócenie się do ZDW w Zielonej Górze o podjęcie stanowczych działań celem poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego na zakręcie drogi wojewódzkiej 283 w Mirocinie Dolnym na granicy
z miejscowością Studzieniec. Proszę o rozważenie różnych sposobów w postaci tzw. tarki na
nawierzchni jedni, podświetlanych mrugających znaków czy np. urządzenia pomiaru prędkości
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z wyświetlaczem. Na zakręcie dochodzi do wielu wypadków i kolizji, co stanowi duże zagrożenie
w ruchu drogowym i trzeba zrobić wszystko by temu zapobiegać.
11. Proszę o podjęcie działań przez ZDW w Zielonej Górze celem budowy około 170 m chodnika
w ciągu drogi wojewódzkiej 283 w Mirocinie Dolnym od sklepu Dino chociaż do drogi gminnej
oznaczonej nr działki 326.
12. Proszę o uzgodnienia i rozmowy z Enea, które pracuje nad rozbudową oświetlenia na działce
nr 317/2 w Mirocinie Dolnym o dogadanie się w kwestii inwestycji, którą gmina będzie tam
przeprowadzać w związku z dotacją z PROW-u na remont tej drogi. Chodzi o to, by nie uszkodzić nowej
drogi przy późniejszej rozbudowie oświetlenia.
13. Proszę o remont drogi nr działki 429 w Mirocinie Dolnym, przy okazji remontu drogi 317/2. Jest to
bezpośredni dojazd między drogą wojewódzką a drogą nr 317/2. Będzie to ważne bo jest to jeden
z nielicznych dojazdów do tej drogi z drogi wojewódzkiej.
14. Proszę o przekazanie wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg o wycinkę drzewa - dębu w ciągu
drogi powiatowej 1048F na przeciwko posesji nr 60 w Mirocinie Górnym. Wniosek taki był już składany
przez PZD w tamtym roku lecz decyzja RDOŚ była odmowna. Proszę by PZD bardzo dobrze uzasadnił
wycinkę tego drzewa gdyż jest ono dziurawe, częściowo spróchniałe, dodatkowo wiele gniazd szerszeni
powoduje zagrożenie dla mieszkańców posesji nr 60, a także przystanku autobusowego, który jest przy
tym drzewie. W tej sprawie niejednokrotnie interweniowała straż pożarna.
15. Proszę o naprawę zjazdu z drogi powiatowej 1049F w Mirocinie Górnym na drogę gminną nr działki
649 na wysokości posesji nr 15 Mirocin Górny.
16. Proszę o pismo do Lasów Państwowych w sprawie oceny stanu i podjęcia działań dotyczących
drzew, które rosną na całej długości drogi powiatowej nr 1048F Mirocin Górny- Kożuchów rosnące na
terenie byłego poligonu. Chodzi głównie o topole których stan jest coraz gorszy, drzewa zaczynają
usychać, częściowo uschnięte są korony drzew, zwisają w kierunku pasa drogowego suche i złamane
gałęzie. Zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowemu i zawężają skrajnie drogi.
Walczak Tomasz – radny Rady Miejskiej
Cyt.:
17. Proszę o zamontowanie znaku informacyjnego o zwężeniu drogi na ulicy Inwestycyjnej, mostek
przepustowy Kożusznej. Brak możliwości minięcia się dwóch samochodów ciężarowych.
18. Proszę o zamontowanie lustra na ulicy Klasztornej w kierunku ulicy Zielonogórskiej wyjazd z zasieki
śmietnikowej i z parkingu za blokiem Klasztorna 3.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Ireneusz Drzewiecki
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