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Interpelacje i zapytania radnych

Radna EWA GRABEK
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni i goście. Chciałam poruszyć
problem rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 4 na osiedlu Kopernika. Zwracają się do mnie
mieszkańcy z tym problemem. Rozmawiają tam i z dyrektorem szkoły i informują mnie o
tym, że nie jest tam zaplanowany parking przy tej szkole. Jest tylko zaplanowany taki
wewnętrzny, nieduży parking dla nauczycieli, a jeżeli chodzi o parking dla osób, które będą
dowoziły dzieci do szkoły, takiego parkingu po prostu nie ma. Jest jeden bardzo mały,
dosłownie na pięć, sześć samochodów. I jest ul. Gagarina przylegająca do skrzydła, które jest
rozbudowywane i tam przy tej ul. jest dość duży trawnik – 5-cio metrowy. I dlaczego
projektant, Panie Burmistrzu, nie zaplanował tutaj w tym miejscu parkingu dla osób, które
będą dowoziły dzieci do szkoły? Tu będzie ogromny problem, uliczka jest wąska, nie będą
mieli gdzie zaparkować, nie będą mieli jak manewrować tymi samochodami, także czy jest
taka możliwość, aby doprojektować ten parking. Chciałabym prosić Pana Burmistrza, żeby
Pan zajął się tym tematem, bo tutaj moim zdaniem projektant popełnił wielki błąd. Bo jest
możliwość, od ul Gagarina do skrzydła, które jest rozbudowywane, jest 8 m. I tutaj można
było wygospodarować parking. To jedna sprawa. Druga sprawa to ulice żużlowe w naszym
mieście. Podjęliśmy decyzje na Komisji Infrastruktury, aby ul. Sienkiewicza była ulicą, która
będzie wybudowana. Ponieważ tutaj padły słowa na temat ul. Partyzanckiej, owszem – też
trzeba zrobić. Ulica Partyzancka ma nawierzchnię, ma nawierzchnię asfaltową, a tutaj ludzie
mieszkają po 60 lat i mają żużel. Mieszkałam przy żużlu i ja wiem, co to znaczy. Wiem, ile
problemów takie ulice stwarzają, które są niewybudowane i żużlowe. Także, jakie zagrożenie
niosą, zdrowotne również. I nie możemy w ten sposób podejmować decyzji proszę Państwa,
że poprawiamy w mieście – tu i tam, a ulice żużlowe będą czekały, czekały i czekały, bo są na
obrzeżach miasta. W ten sposób nie możemy, jako radni myśleć! Musimy też podjąć
działania, aby te ulice żużlowe w jakiś sposób rok rocznie wykonywać. Wiem, że nie mamy
środków i problemy są ogromne, ale proszę zrozumieć tych mieszkańców, którzy mieszkają
przy tych ulicach. Mieszkałam przez może osiem lat i wiem, co to znaczy. Także bardzo
proszę Panie Burmistrzu tutaj też zwrócić uwagę i zrozumieć komisję naszą, która
podejmowała tą decyzję w związku z tym żużlem. To też są nowe dodatkowe pieniądze, Pan

musi ten żużel dowozić, utwardzać tą nawierzchnię, także to nie jest tak, że to jest dobrze, jak
niektórzy mówią. Dziękuje bardzo.
BURMISTRZ MIASTA
Jeśli chodzi o kolejne pytanie dotyczące ul. Partyzanckiej tutaj pozwolę sobie odpowiedzieć,
bo Państwo Radni, Radny Siwek, Radny Skubiszewski i Radna Grabek tą kwestię podnosili
czyli ul. Partyzanckiej, ja chce uszanować decyzję Komisji Infrastruktury więc ten zespół ulic
przygotowujemy do realizacji. Rozpoczynają się już przetargi na wybór wykonawcy, ale mam
nadzieję, bo jesteśmy w stałym kontakcie z Prezesem PEC-u, mam nadzieję, że rzeczywiście
dla naszego wspólnego dobra, bo PEC jest tożsamy z nami, z mieszkańcami i przy Państwa
wsparciu, bo widzimy szansę, jeśli te przetargi nam się ułożą a jest taka nadzieja, że te
wartości kosztorysowe zostaną w przetargu obniżone. Być może zabraknie trochę pieniędzy i
może się zwiększyć budżet na drogownictwo, na modernizację dróg, to byśmy po prostu i tą
jeszcze jedną ulicę, być może nawet kosztem przyszłego roku, ale tą jeszcze jedną ulicę
zrobili, żeby już nie tracić niepotrzebnie wydatkowania pieniędzy.(…)
Pani Radna Grabek. Bardzo dziękuję za tę sugestię. Sprawdzę, bo nie potrafię w tej chwili
powiedzieć, jak jest zaprojektowane przy rozbudowie szkoły SP4 finał tej modernizacji czy
budowy tego skrzydła. Sprawdzę i Pani radnej tą kwestie przekażę.
Z-ca Burmistrza RADOSŁAW SZUMIEC
Następne pytanie zadała Pani radna Ewa Grabek, nie ma już Pani Ewy, no troszczy się o te
ulice żużlowe i słusznie, bo faktycznie też żużel nie jest dobrym materiałem na utwardzanie
naszych ulic. Alce co do ulicy Sienkiewicza tyle mogę powiedzieć, że już niedługo zostaną
ogłoszone projekty na te inwestycje kostkowe.

