Radny K. Stelmasik – Dziękuję, Pani Przewodnicząca! Ja mam sprawy dwie
do Pana Prezydenta i chyba dwie do Pana Starosty. Zacznę od tych naszych
miejskich, gminnych.
1) Panie Prezydencie! Bardzo proszę o to, by odpowiednie służby zajęły się
ul. Jana Pawła II boczną. Ten temat kiedyś przejawiał się przez radę osiedla, ale
też i tu kiedyś na sesji. Chodzi o ustawienie dwóch, trzech koszy na śmieci.
Bardzo tego mieszkańcy potrzebują – mam na myśli ten odcinek od Delikatesów
„Sezam”, aż po wjazd na teren szkoły nr 7 do siłowni. Bardzo tych koszy tam
brakuje.
2) Kolejna kwestia, trochę bardziej złożona i skomplikowana, też kiedyś o tym
wspominałem. Chodzi mi o jakby kwestię uregulowania ruchu kołowego wokół
tzw. sklepu z używaną odzieżą na osiedlu Pułanki, tam, gdzie Pan Szumliński
jest jakby najemcą ze strony OSM, podnajmuje to tej firmie kieleckiej, która tam
prowadzi sklep z używaną odzieżą i temat – moim zdaniem – on trochę narasta.
I jeśli go za chwilę nie rozwiążemy, będzie coraz bardziej skomplikowany.
W tym okresie, takim wiosenno – letnim pojawiają się tam ludzie, którzy
sprzedają różnego rodzaju płody rolne, truskawki, nie wiem, owoce. Coraz
więcej klientów do tego sklepu w określone dni tygodnie przyjeżdża. Niedawno
doszło tam do wypadku, do kolizji dwóch samochodów. Wiem, że jest
pozwolenie na budowę tego parkingu, gdzie zostały już wycięte drzewa po
prawej stronie, od strony wschodniej i prosiłbym o to, by organizować jakie
spotkanie trójstronne – MEC, OSM i najemcy, żeby ten temat rozwiązać. Żeby
po prostu te strony się spotkały, uzgodniły i żeby ten temat był powoli, powoli
załatwiany bo jest to duże utrudnienie, zarówno dla mieszkańców, którzy
wjeżdżają na ul. Jasińskiego, mieszkańców bloku nr 1, którzy po godzinach
pracy przyjeżdżają do domu nie mają naprawdę gdzie parkować. I myślę,
że jakieś wspólne tutaj rozwiązanie się znajdzie, tym bardziej, że ja niedawno
z tym Panem Szumlińskim się spotkałem, on jest jakby nadal zainteresowany.
Tylko tu kwestia trójstronnego spotkania i dogrania sprawy.
3) Kolejna sprawa, związana z pobliskim skrzyżowaniem Jana Pawła
i ul. Iłżecką. Mam taki głos od mieszkańców, zarówno osiedla Pułanki,
jak i sąsiednich osiedli, poruszających się właśnie po skrzyżowaniu kilka razy
dziennie. Ja wiem, że tam jest nowoczesna sygnalizacja, myślę, ze tam jest
jakieś oprogramowanie, które w odpowiednich godzinach dnia steruje tym
ruchem, ale są takie sytuacje, kiedy – nie wiem – piesi nie mają tam po prostu
priorytetu. Zdarzają się sytuacje liczne, kiedy nagle przechodzień jest uwięziony
na wysepce, ruch się wokół niego toczy, albo wręcz stoi. Dla ludzi to jest

niezrozumiała sytuacja i myślę, ze tu – można by – nie wiem – to
oprogramowanie sprawdzić, może przestawić jakieś godziny bo jest to naprawdę
duże utrudnienie. Ja kiedyś zrobiłem doświadczenie i ponad 5 minut mi zajęło
przejście z jednego końca na drugi, w stronę ZEORK – u. To jest trochę
uciążliwe.
4) I jakby pozostając w kwestii skrzyżowań i dróg takich głównych w naszym
mieście, mam taką propozycję i – proszę tego nie postrzegać jako gadżet jakiś,
by na tych górnych sygnalizatorach świetnych zainstalować takie cyferblaty,
zegary, które by odmierzały czas od światła zielonego do czerwonego
i od czerwonego do zielonego. Myślę, że w mieście, gdzie kursanci zdają
egzamin na prawo jazdy, takie działanie by było uzasadnione i myślę,
że wprowadziłoby jakiś dodatkowy impuls do regulacji tego ruchu drogowego.
5) I jeszcze pozostając w temacie powiatowym, chciałbym się po prostu
przypomnieć o swoją interpelację z lutego tego roku – wnioskowałem
o ustawienie lustra na skrzyżowaniu ul. Iłżeckiej i Szerokiej – tutaj przy
Kościele.

