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Interpelacje i zapytania radnych.
Radna GRAŻYNA MEKSUŁA
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado ja chciałam poruszyć dwie sporawy.
Pierwsza dotyczy Przedszkola Nr 5, tj. przedszkole koło Stokrotki. Mianowicie chodzi o
organizację, ja tak szumnie nazwę, organizacje ruchu pieszego dla przedszkolaków. Pani dyrektor
zasygnalizowała mi naprawdę bardzo poważny problem. Przedszkole znajduje się koło
supermarketu Stokrotka, pod którym jest sklep, który jest bardzo oblegany. Jest tam parking, na
którym nie ma miejsca na ruch dla pieszego, dzieciaki naprawdę nie mają którędy chodzić, nie ma
żadnego chodnika. Być może da się wydzielić jakąś część, która będzie mogła poprowadzić ich od
przedszkola do ulicy Lubelskiej. Tam naprawdę jest bardzo niebezpiecznie dla dzieci. Samochody,
jakby mogły zaparkować na placu zabaw przedszkolnym, zaparkowałyby na placu przedszkolnym.
Dodatkowo buduje się tam jeszcze jeden supermarket. Pani dyrektor obawia się, że pas oddzielający,
tj. pas prawdopodobnie teren prywatny, być może będzie albo odsprzedany, albo też udostępniony
na parking, żeby przynajmniej oddzielić, bo naprawdę dzieciaki niedługo nie będą miały możliwości
w ogóle skorzystania z drogi, która oddziela ich tam od ulicy Lubelskiej. W tym momencie Pani
dyrektor udało się już doprowadzić do tego, że będą pasy na ulicy Powstańców Warszawy,
dosłownie naprzeciwko tego przedszkola, żeby dzieci nie musiały chodzić kilkaset metrów bodajże
do najbliższych pasów.
Druga sprawa. Króciutko. Przy ulicy Mickiewicza, koło żłobka znajduje się taki niewielki kawałek
zielonego terenu, na którym i tak samochody parkują. Mam pytanie czy być może dałoby się
zorganizować i powiększyć tam parking, bo ludzie, którzy przyjeżdżają do Urzędu Skarbowego, jest
tam apteka, poza tym ludzie, którzy przyprowadzają dzieci do żłobka, chociaż przez chwilę mogliby
tam zaparkować. Czy jest po prostu szansa, żeby i tak na terenie zielonym, na którym parkują
wszyscy, być może da się go zlikwidować i zorganizować jakiś mały parking. Bardzo dziękuję.
BURMISTRZ MIASTA
Jeśli chodzi o pytanie Pani radnej Meksuły, to przyjmuję to jako kolejny sygnał, bo to nie jest po raz
pierwszy i wiemy, że nie jest łatwo na tym terenie przy Przedszkolu nr 5. To nie jest tak, że w ogóle
chodnika nie ma, bo jest chodnik, on jest trochę zawiły, taki wokół sklepu prowadzony, ale równie
dobrze można tam bezpiecznie przejść, żeby nie wchodzić na jezdnię. Natomiast kwestia pozyskania
i możliwości sfinansowania tego, bo na wszystko to jednak są potrzebne pieniądze.
(Wiceprzewodniczący Rady Jan Ściseł z sali: - Jeszcze Panie Burmistrzu niech Pan nie odchodzi, bo
przypominam sobie jeszcze jedno pytanie Pani Grażyny Meksuły, które dotyczyło działki przed
przedszkolem, czy naprzeciwko …) No, parking, to mówiłem. (Wiceprzewodniczący Rady Jan
Ściseł z sali: - Mówił Pan to?) No tak. Przyjmuję jako sygnał. (Wypowiedź radnej Grażyny
Meksuły z sali nie do odtworzenia.) Może źle zostałem zrozumiany. Powiedziałem, że przyjmuję
sygnały w tych dwóch sprawach i parkingu i przedszkola nr 4 i będziemy w dalszych działaniach
czy w uchwałach budżetowych, czy w innych działaniach się w tej sprawie odnosić.

