Radny D. Kaszuba – Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
Wysoka Rado! Szanowni Państwo!
1) Jak Pan Prezydent wspomniał, Zespół ds. zmian ulic będzie miał chyba
zajęcie, jak Pan Prezydent to ujął. Ja w związku z tym chciałem zapytać, czy w
związku z tą ustawą, która dotyczy zakazu propagowania komunizmu lub
innego ustroju totalitarnego – to jest ustawa z 1 kwietnia 2016 r. – zwracam się
z prośbą o zbadanie w Instytucie Pamięci Narodowej, czy w spisie figuruje
Lucjan Rudnicki – patron jednej z ostrowieckich ulic. Wczorajsza prasa
regionalna już pisze o tej sprawie, dodając, że o Lucjanie Rudnickim – cytat
tutaj – „najwyraźniej zapomniano lub z komunizmem nie skojarzono.
A Rudnicki figuruje w wykazie nazw do zmiany Instytutu Pamięci Narodowej
bo był nie tylko pisarzem, ale i działaczem Komunistycznej Partii Polskiej,
Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej”. Proszę
więc o informację, kiedy i w jakim składzie rozpoczął pracę powołany przez
Pana Prezydenta Zespół ds. weryfikacji nazw budowli, obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej i czy w/w Zespół zbadał już nazwy ulic w naszym
mieście.
2) I sprawa druga. Mieszkańcy miasta są zbulwersowani sytuacją z 28 czerwca,
podczas której okazało się, że kierowca ostrowieckiego MPK przewoził
pasażerów, mając blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. Zwracam się
z zapytaniem, jak często w spółce MPK prowadzone są kontrole trzeźwości
kierowców? W jaki sposób przeprowadzono kontrolę w tym dniu? Czy
pasażerowie komunikacji miejskiej mogą nadal bezpiecznie z niej korzystać.
Ostatnie pytanie zadane jest od rodziców, którzy zezwalają na samodzielne
przejazdy autobusami swoim niepełnoletnim dzieciom. Proszę o odpowiedzi
na piśmie.
3) przed chwilą padła interpelacja zgłoszona przez Kolegę Radnego Stelmasika.
Tutaj pragnę tylko do niej dodać, że w poprzedniej na pewno kadencji
samorządu zwracałem się w tej samej sprawie z interpelacją odnośnie krótkiego
czasu przejścia właśnie na tym skrzyżowaniu. Wówczas otrzymałem
odpowiedź, bo też mierzyłem czas, który był zdecydowanie za krótki do
pokonania całości szerokości tej ulicy. Otrzymałem odpowiedź, że wszystko jest
zgodnie z przepisami, dlatego też prosiłbym o informację, również dla siebie,
gdy zostanie przesłana odpowiedź z Kielc, jak wygląda ta sprawa, czy może coś
zmieniło się w przepisach, że rzeczywiście ten czas przejścia może być
wydłużony bo jednak jest zbyt krótki. Zwracałem się z tym właśnie do
zarządzających tego typu sprawami i odpowiedź była negatywna. Mam

nadzieję, że może teraz się coś zmieniło i rzeczywiście ten czas będzie
wydłużony, ponieważ przejście jednej szerokości w czasie poniżej pół minuty
z wykorzystaniem wysepki jest wręcz niemożliwe, zwłaszcza dla osób
starszych.

