Radny Wł. Stec –
1) Pierwsza sprawa to zadaszenie przystanków autobusowych. Powtórnie
zgłaszam zadaszenie przystanków autobusowych na ul. Konopnickiej i Boya –
Żeleńskiego i ul. Konopnickiej 23. Dostałem odpowiedź, że jest za mało
miejsca. Myślę, że trzeba się tak postarać i tak zrobić, żeby to miejsce się
znalazło. Najwyżej zrobić węższe te zadaszenia, nie wiem. I dodatkowo jeszcze
zadaszenie przystanku przy placu zabaw przy ul. Prusa 27.
2) Kolejna sprawa. Mieszkańcy mojego osiedla zwrócili się z prośbą
o utwardzenie płytami przejścia przy ogródkach działkowych, po drugiej stronie
łącznika jest takie przejście, przy działkach, to jest przy ul. Tuwima
i Gałczyńskiego, to jest około długości 30 metrów, może będą jakieś, może
ZUM będzie miał jakieś płyty zużyte, jakieś wymienione na jakimś innym
parkingu. Można by ten plac utwardzić, bo to tamtędy właśnie uczęszczają
i mieszkańcy i starsi i młodzi, a byłem tam osobiście, to jest po prostu jedno
wielkie błoto.
3) Proszę jeszcze o posprzątanie ulicy, końca ulicy Krasińskiego, przy lesie,
w imieniu Pani Radnej Ireny Kowalczyk – Kwiecień i swoim, ponieważ jest tam
tyle śmieci, ze chybka kilka lat się to zmieniało.
4) Bardzo proszę również o przycięcie drzew na ul. Trzeciaków. Kilka razy ten
temat już poruszałem, drzewa rosną do góry, nie wygląda to zbyt dobrze. Są
coraz wyższe, gałęzie usychają, łamią się i spadają na chodnik. Tak, trzeba
zrobić, żeby zaczęły rosnąć w bok, tak.
5) Prosiłbym może też o stworzenie takiego projektu, jak „Ogrody na
Ogrodach”, tylko dotyczącego naszego Parku Saletyńskiego, bo jest to park
z samej nazwy, a tak naprawdę tam parku nie ma, nigdy nie było, a może by
chociaż z części tego parku zrobić, żeby to był park.
6) I
ostatnia
interpelacja.
Chodzi
o
zabezpieczenie
studzienki
na ul. Sienkiewicza, za zatoczką przystankową, naprzeciwko MEC-u. W lesie po
prawej stronie jest odkryta cały czas studzienka kanalizacyjna, znaczy ja nie
wiem, czy tam nawet jakaś kanalizacja jest, ale jest odkryta, jest dziura, łatwo
tam wpaść, a czasami chodzą tam różni ludzie, łącznie z dziećmi, na spacery
ze zwierzętami swoimi. Także tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo i prosiłbym
o zwrócenie uwagi na te drzewa przy Trzeciaków.

