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Interpelacje i zapytania radnych

Radna MARZANNA MAJEWSKA
Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie – ja chciałabym przychylić się tutaj do prośby
radnego Piotra Kusyka i jako mieszkanka ulicy Krańcowej poprosić jeszcze raz o interwencje
w sprawie nieczynnego przejścia dla pieszych. Sytuacja jest dramatyczna. Po prostu składy
kolejowe stoją po kilka godzin i w tym czasie przejście przez tory jest zamknięte. Jesteśmy
praktycznie odcięci od świata. Dlatego, że nie ma żadnego sklepu spożywczego po stronie
ulicy Krańcowej. Żeby pójść po przysłowiowy chleb, trzeba wybierać się na długą wyprawę,
dlatego, że pracownicy kolei wywiesili tabliczkę z napisem: „W przypadku zamknięcia
szlabanu przejście 700m dalej”. Siedemset metrów w jedną stronę, siedemset w drugą stronę,
daje prawie półtora kilometra, żeby dojść do Biedronki, a żeby jeszcze z niej wrócić? To jest
3 km. Szanowni Państwo, nasze dzieci, które chodzą do szkoły – codziennie, przeskakują
pomiędzy wagonami, albo przebiegają tuż przed lokomotywą. Co prawda pracownicy kolei
jakieś tam patrole wysyłają na kontrole, ale dzieciaki skutecznie im umykają. Czy musi dojść
do nieszczęścia, żeby coś zadziało się w tej sprawie? My, jako mieszkańcy jesteśmy
zaniepokojeni tą sytuacją, ponieważ trwa ona od kilku miesięcy i nie może tak być, że będzie
trwała przez następne dwa lata. Dlatego prosimy, to jest dla nas bardzo palący problem i
prosimy o pilną interwencję. I druga sprawa – czy coś wiadomo w temacie termomodernizacji
budynków oświatowych? Wczoraj Komisja Oświaty byliśmy na posiedzeniu wyjazdowym w
Szkole Podstawowej Nr 1. Okna są w katastrofalnym stanie, 9 przecieka dach, a na
korytarzach jest bardzo zimno. Pora coś zrobić z tym tematem. Wiemy, że ma być ta
termomodernizacja, ale czy będzie i kiedy? Jeżeli coś wiadomo, to prosimy o informację na
ten temat.

