Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Koleżanki, Koledzy Radni! Panie
Prezydencie! Pani Wiceprezydent! Mili goście! Panie Prezydencie, mimo
że tak mówimy o tym co przekazujemy do Powiatu i mamy jakieś tam problemy
jeszcze dodatkowe, jak to się mówi, chciało by się powiedzieć – wymagania –
to niemniej jednak patrzymy dalej na bezpieczeństwo nasze i w dzień, i w nocy.
I sugestia zakupu, albo rozważenia, załóżmy – przeznaczenia kwoty około
5 tys. zł na zakup psa dla Powiatowej Policji. Byłyby to patrole chyba bardziej
respektowane. Taki szkolony pies dałby możliwość nawet wykrycia, nawet
i środków odurzających. To jest jedno.
Druga sprawa – ja już to zgłaszałem na poprzedniej sesji – sprawa sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Żeromskiego z ul. Sienkiewicza jadąc
w kierunku kościoła na Piaskach. Skoro w Powiecie – słyszymy – jest tak dobry
budżet, który tam chyba od 20 czy 25 lat nie był tak silny i dobry, to myślę, że w
tej sytuacji będzie to tylko formalność, żeby to nareszcie spełnić. Po pierwsze –
lewoskręt na jezdni jest. To nie to, że trzeba coś przebudowywać. Wystarczy
tylko, jak dobrze rozumiem oprogramowanie do istniejącego oświetlenia tej
sygnalizacji świetlnej. Szkoda, że to tyle czasu mówimy. Ja rozumiem jedno, że
końcówka roku – budżet napięty, brakuje środków, coś się próbuje dopinać. Ale
jesteśmy w połowie tak bogatego budżetu, jakiego jeszcze nie było, to myślę, że
nareszcie ten temat z wokandy naszych spotkań tutaj Rady zniknie.
I kolejna sprawa, Panie Prezydencie bardzo bym prosił o podjęcie stosownych
działań w celu wybudowania chodnika, tj. około 50 m od ul. Sienkiewicza
w kierunku ul. Kolonia Robotnicza. Jest to w okolicy pomnika, jaki tam istnieje.
No, ja rozumiem, że nie dało się tego wcześniej wybudować z racji, że była to
własność Stowarzyszenia Mieszkańców ulicy Kolonia Robotnicza. Były tam,
jak słyszeliśmy tu wiele razy na sesjach rozmaitości. Nie będę do tej historii
wracał. Dzisiaj mamy otwarte pole. Myślę, że z materiałów odzyskanych można
to też poprawić. No bo to tak ciekawie wygląda. Jest chodnik przy
Sienkiewicza, a nie ma jak dojść ten kawałeczek. Byłoby to bardzo ładnie.
I w tym miejscu korzystając, że jestem przy głosie – Panie Prezydencie, byliśmy
na takim spotkaniu łączonym, tzn. był radny z Gminy Kunów, akurat byłem
również ja poproszony. Chodzi o ul. Bieliny. Chcę podziękować Panie
Prezydencie za taką ambitną, szybką decyzję w sprawie tej ulicy, poprawy
przede wszystkim stanu technicznego. Ja nie wiedziałem, że tak mieszkańców
może to zbudować, a chcę powiedzieć, że jestem po – nim tutaj przyjechałem –
jeszcze na kontroli, bo dzisiaj temat domknięto - jak pięknie dało się to zrobić.
Trzy gminy, proszę Państwa – Kunów, Bodzechów, którzy są przede wszystkim

właścicielami, my jesteśmy na bardzo małym odcinku – i dało się to wszystko
zgrać, że od nas było coś tam, prawda dane – pojazd, który zaspokoił już
potrzeby. Tam się pojawiło to co było ustalone. Dwa pojazdy przyjechały.
Był sprzęt z Kunowa, z Bodzechowa. Uwałowane, wyrównane. Tylko
dziękować i myślę, że takie rozwiązanie – no, ludzie już się tutaj mówią
wybiorą ale jak się przygotują, żeby oficjalnie też o tym powiedzieć. I kolejne
podziękowanie – również za poprawę stanu technicznego ławek znajdujących
się wzdłuż ulic gminnych. Mój teren, to ja widzę w całości ale widzę, że nie
tylko na moim terenie, czyli na os. Kolonia Robotnicza jest to czynione. I w tym
miejscu również chciałbym podziękować Dyrektorowi Zakładu Usług Miejskich
Panu Łukaszowi Dybcowi oraz jego zastępcy Panu Dariuszowi Staruchowi, jak
również nie zapomnę o Pani Prezes Centrum Integracji Społecznej. No bo tutaj
też nasze skwerki – ktoś to obrabia, aż miło popatrzeć. Dziękuję bardzo i oby
tak dalej.

