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Interpelacje i zapytania radnych
Radna EWA GRABEK
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Goście, Wszyscy Radni. Panie
Burmistrzu ja mam takie pytanie do Pana, ponieważ na osiedlu Kopernika przy wjeździe na
Polesie, czyli skrzyżowanie Kopernika z Polesiem ciągle zbiera się kałuża. Tutaj jest dość
duży problem, ponieważ ulica Polesie jest bardzo ruchliwa, jest dużo samochodów, które
jeżdżą do Biedronki, nie ma tam chodnika. Skarżą się ciągle mieszkańcy do mnie właśnie w
tej sprawie. I tutaj należałoby coś zrobić z tą kałużą, nie wiem czy też ze współpracą z
Powiatem, ponieważ ulica Kopernika jest drogą powiatową, a tutaj jest chyba spływ tej całej
wody na Polesie, tutaj na tę ulicę, także przy nawet niedużym deszczu jest bardzo duża
kałuża. Także bardzo proszę zająć się tą sprawą, bo jest dosyć niebezpiecznie w tym miejscu.
I tutaj również należałoby pomyśleć o zmniejszeniu po prostu szybkości samochodów, być
może o jakieś przeszkody na ulicy, ponieważ mieszkańcy już kilkakrotnie zwracali się z tą
prośbą do mnie. (Wypowiedź z sali nie do odtworzenia.) Na Polesiu, tutaj w tym miejscu,
gdzie biegnie zakręt do …, skręca się w stronę Biedronki, czyli na tej wysokości, szybkość
samochodów jest dość duża, a mieszkańcy chodzą ulicą, ponieważ nie ma chodnika i tutaj
należy się koniecznie jak najszybciej zająć tą sprawą. Dziękuję bardzo.
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Ostatnie pytanie zadała Pani radna Ewa Grabek i dotyczy to ulicy Polesia, właściwie
skrzyżowania Polesia, właściwie skrzyżowania Polesia i ulicy Kopernika. Tam jest ustawiony
znak 30, więc nie ma takiej potrzeby ustawiania, żeby ograniczać tą prędkość, bo on jest,
chyba że został zniszczony itd. Zarówno od strony Biedronki, jak i od strony Kopernika te
znaki są. Natomiast co do kałuży, poobserwujemy, zobaczymy jak po prostu sytuacja wygląda
i spróbujemy w jakiś tam sposób podejmować interwencję. Dziękuje bardzo.

