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Interpelacje i zapytania radnych
Radna EWA GRABEK
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Państwo Radni, Szanowni Goście, ja chciałam
poruszyć trzy problemy dotyczące osiedla Kopernika. Problem ul. Polesia Panie Burmistrzu
poruszałam już kilkakrotnie. Mieszkańcy nadal zgłaszają się do mnie w sprawie tej ulicy
ponieważ nie mają jak poruszać się w tej chwili. Nie ma tam chodzika. Został wybudowany
tam sklep Biedronka, pozwolenie oczywiście otrzymała na budowę. W tej chwili jest bardzo
niebezpiecznie, samochody dosłownie jeżdżą po nogach mieszkańcom. Ja również tą ulicą się
poruszam i widzę co się tam dzieje. Także niezadowolenie jest bardzo duże i powinien Pan
podjąć jakieś działania. Tak jak już wcześniej mówiłam, wielokrotnie zwracałam się do Pana,
należy pomyśleć o budowie chodnika. O rozwiązaniu tego problemu. Nie może być tak, że
samochody zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców. Poruszają się tam dzieci, matki z
wózkami. Nie ma w tej chwili możliwości normalnego funkcjonowania. Na wjeździe na tą
ulicę ciągle jest problem kałuży, która tam stoi. To jest skrzyżowanie ul. Kopernika z ul.
Polesie. Problem tej kałuży też jest nierozwiązany. Tą sprawę też poruszałam wielokrotnie.
Następna ulica na osiedlu Kopernika B to ul. gen. Andersa. Mam pytanie do Pana, kiedy
będzie przygotowane pozwolenie na budowę tej ulicy. Tam mieszkańcy ulicy nie posiadają,
mieszkają przy żużlu. Już chyba najwyższy czas, wiele lat minęło, aby ta ulica również była
wybudowana.
Trzecią sprawę jaką chciałam poruszyć to jest parking przy Szkole Podstawowej nr 4. Czy
będzie w roku 2017 wybudowany? Jak wiemy szkoła została rozbudowana na miejscu
parkingu. W tej chwili nie ma gdzie parkować samochodów. Czy ten problem będzie
rozwiązany? Dziękuje bardzo.
BURMISTRZ
Jeśli chodzi o Panią radną Grabek, Pan radny Siwek, kwestia tych nowych zadań. No one
muszą być wpisane, bo ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, kiedy będzie zbudowana ulica
Andersa, jak nie mam jej w budżecie. No więc to jest nasza wspólna troska, żeby wpierw ująć
w budżecie, a potem ustalać terminy.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Pani Ewa Grabek, Polesie i brak chodnika. No to co Pan Burmistrz już mówił, uzależnione to
jest tylko wyłącznie od środków. Jeśli te środki finansowe będą, oczywiście będziemy
realizować te zadania, o które Państwo … (Wypowiedź radnej E. Grabek z sali nie do
odtworzenia.) A jakiej mam udzielić Pani radnej? (Wypowiedź radnej E. Grabek z sali nie do
odtworzenia.) Jest konkretna. (Wypowiedź radnej E. Grabek z sali nie do odtworzenia.) Pani
radna proszę nie wymagać ode mnie … To jest konkretna odpowiedź. Nie ma na 2017
środków i ulica Polesie nie została uwzględniona, znaczy chodniki przy ulicy Polesie. Nawet
nie ma na to projektów. No możemy sobie wymyślać różne …, ja też mogę sobie wymyślać.
(Wypowiedź radnej E. Grabek z sali: Ale ja nie wymyślam, stwierdzam fakty.) No jest to
wymyślone. (Wypowiedź radnej E. Grabek z sali: Nie jest wymyślone.) Ale ja też stwierdzam
fakt, że tych środków nie mam. Proszę wskazać, z których środków i bardzo chętnie
przystąpimy do realizacji … (Wypowiedzi radnych z sali nie do odtworzenia.) O właśnie.
(Wypowiedzi radnych z sali nie do odtworzenia.)

