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Interpelacje wnioski i zapytania radnych
Radna EWA GRABEK
Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Goście i media. Ja mam kilka
pytań do Pana Burmistrza. Tutaj przed chwilą Pan radny Krówczyński z jednym pytaniem mnie
ubiegł na temat odśnieżania i dbania o drogi w naszym mieście, ulice. Również chciałam zgłosić
ten problem ponieważ ta firma, która wygrała przetarg no nie wywiązuje się jeżeli chodzi o to
odśnieżanie. Nawet w dniu wczorajszym na osiedlu Kopernika na niektórych ulicach było jak na
lodowisku. Nie dało się jechać po prostu. Główna ulica jest po prostu odśnieżana a pobliskie
wszystkie uliczki no niekoniecznie. Także miesiąc temu to było, również teraz także. Proszę, żeby
Pan Burmistrz zwrócił na to uwagę ponieważ jest niebezpiecznie. Kolejna sprawa to jest
doświetlenie przejść dla pieszych w naszym mieście. Jeżdżę po Polsce i widzę, że w niektórych
miastach jest ten problem bardzo dobrze rozwiązany. Pieszy jak wchodzi na przejście dla pieszych
to w tym momencie zapala się światło. Jest to bardzo dobre rozwiązanie ponieważ nie stwarza
zagrożenia dla kierowców. W tej chwili jest tak, wielokrotnie, że podjeżdża się do przejścia i nie
widzimy, że ktoś wchodzi na to przejście. Tutaj w centrum oświetlenie mamy dość dobre ale w
niektórych miejscach przejścia są bardzo, bardzo ciemne. I należałoby pomyśleć , aby w ten sposób
rozwiązać doświetlenie tych właśnie przejść dla pieszych. Kolejną sprawa to chciałam poruszyć
sprawę basenu. Basen podlega pod MOSiR ale wiele osób zgłasza się do mnie, że w niedzielę
basen jest nieczynny. Czy można by było coś zmienić Panie Burmistrzu, ponieważ kiedyś wiele lat
temu basen zawsze był czynny. W niedzielę można było z niego korzystać. W tej chwili tak nie jest.
Można by było wprowadzić takie udogodnienie dla naszych mieszkańców aby mogli w niedzielę
korzystać z tego basenu. I jeszcze chciałam dopytać tylko o Zygmunta Starego o to doświetlenie.
Pytał o to Pan radny Majchrzak. Dziękuję bardzo.

