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Interpelacje i zapytania radnych
Radny KAZIMIERZ MAJCHER
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panowie radni, Szanowni Państwo. Ja takie
króciutkie pytanie do Pana Burmistrza odnośnie plaży żydowskiej. Dawniej był tam
przywożony piasek i ta plaża troszeczkę inaczej wyglądała. Czy Pan w tej chwili myśli o tym,
żeby tam jakieś dwie, trzy wywrotki tego piasku przywieźć, żeby polepszyć warunki dla
plażowiczów. Sezon się zaczyna, temperatura rośnie, także trzeba… Mieszkańcy mi zgłaszali
ten problem. Dziękuję.
Radny KAZIMIERZ MAJCHER
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panowie radni, Szanowni Państwo. Zapomniałem
zadać jednego pytania. Na poprzedniej sesji pytałem się o drogę 815. Dostałem tutaj
odpowiedz od Państwa, że z ul. Jasnej, Gojdana nie będzie wyjazdu na ul. Kleeberga, ale co
dziwne spod sklepu Biedronka taki wyjazd będzie. Myślę, że powinno być raczej odwrotnie
zrobione, że powinny być wyjazdy z ulic zrobione, a nie spod sklepu Biedronka. Dziękuje
bardzo.
Z-ca Burmistrza RADOSŁAW SZUMIEC
Jeśli chodzi o pytanie zadane przez radnego Pana Kazimierza Majchra – plaża żydowska i
dowiezienie piasku. Wielokrotnie podkreślamy, że teren plaży żydowskiej nie jest terenem
miejskim aczkolwiek zawsze jakieś tam zabiegi takie, które poprawią te warunki na plaży
wykonujemy. Myślę, że w tym roku będzie podobnie. Co do drogi wojewódzkiej 815 Pan
Radny na piśmie otrzymał już odpowiedź w tej sprawie zresztą uzgodnioną z Dyrekcją Dróg
Wojewódzkich. Faktycznie ul. Jasna i ul. Gojdana będą zakończone takimi zatokami
zawrotnymi. Z tego co wiem, niektórzy mieszkańcy nawet są zadowoleni z tego powodu bo
nie będą to ulice przelotowe tylko staną się takimi wewnętrznymi osiedlowymi. Natomiast
wyjazd przy Biedronce podyktowany jest tym, że również wjazd będzie z ul. Okopowej,
przedłużenie. Natomiast jeszcze chciałbym wrócić do ul. Jasnej i do ul. Gojdana tam po
prostu bliskość tych ulic uniemożliwia że tak powiem, wykonanie skrzyżowań. Sprzeczne jest
to z prawem ruchu drogowego.

