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Interpelacje i zapytania radnych

Radny GRZEGORZ JAWORSKI
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, ja chciałem skorzystać z tego trzeciego slajdu.
Chciałbym uzupełnić informację na temat osiedla Garbarskiego, jeśli można włączyć trzeci
slajd. (przedmiotowy fragment mapy w załączeniu, mapa nr 3) Chciałbym tylko pokazać na
tej mapie graficznej jak wyglądają instytucje miejskie i gdzie są działki miejskie a gdzie są
działki spółdzielcze. Myślę, że to troszeczkę wyjaśni Państwu Radnym sytuację. Jest sytuacja,
że na osiedlu Garbarskim ulokowanych jest wiele instytucji miejskich, najważniejszą
instytucją jest przedszkole miejskie, jest MOPS, jest Filia Biblioteki Miejskiej, jest Dzienna
Świetlica Środowiskowa, jest Klub „Nadzieja” i także są działki w samej centralnej części
tego osiedla, miejskie też. Także tutaj, jeśli chodzi o mieszkańców, w tej sytuacji mówimy o
mieszkańcach spółdzielni mieszkaniowej, oni zdecydowanie chcą tego zamknięcia. Ale komu
ma służyć ta droga? Ta droga nie służy mieszkańcom, bo nie jest im potrzebna. Oni wręcz
ostatnio mnie informują, że w zasadzie im najbardziej by zależało, żeby tej drogi nie było.
Myślę, że najbardziej potrzebna i pomocna ta droga jest dla tych, którzy przywożą swoje
dzieci, którzy korzystają ze wszystkich ośrodków miejskich. Także tutaj wjeżdżamy od 6 ul. 3
Maja i wjeżdżamy w miejsce koło jednego ze sklepu PSS, wjeżdżamy, jest Miejska
Biblioteka Publiczna później MOPS, dojeżdżamy do przedszkola. I jeszcze działki poza
granicami spółdzielni też są działkami miejskimi, i tu przez cały czas jest ciąg drogowy, gdzie
właśnie na tym proteście zauważyłem, bo byłem zaproszony przez mieszkańców,
zauważyłem, że strasznie zdenerwowani byli właśnie petenci ośrodków miejskich. Myślę, że
najbardziej ta droga potrzebna jest wszystkim petentom, rodzicom, którzy przywożą dzieci do
przedszkola. Także też w centralnej części mamy działki miejskie, gdzie jest ulokowana
droga. 40-50 m droga łączy wszystkie działki miejskie i to byłby wtedy ciąg. Myślę, że
najbardziej takim rozwiązaniem sensownym byłoby to, żeby właśnie od wspólnoty, która jak
słyszę jest otwarta na to, wykupić od niej kawałek działki to przeprowadzenie 50 m odcinka
drogi, łączącego działki miejskie, łączącego drogę miejską. Także chciałem, to w kwestii
wyjaśnienia. I w tej sytuacji chciałem się Pana Burmistrza zapytać czy jest to możliwe do
zrealizowania? Dziękuję.

BURMISTRZ
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ponieważ pracujemy bez przerwy nie miałem szansy
nawet sięgnąć do dokumentów, więc na niektóre pytania odpowiem Państwu na piśmie po
sprawdzeniu w dokumentach, żeby też nie prowadzić państwa w błąd.
(…)Pan Radny Jaworski podnosił tą kwestię, którą omawiałem, czyli tej drogi przy bloku 3
Maja 24 to myślę, że wszystko zostało powiedziane. Będziemy pracować nad tym wspólnie,
bo to jest nasza wspólna troska żeby ten temat rozwiązać.

