Radna M. Krysa – Pani Przewodnicząca! Panie, Panowie Radni! Panie
Prezydencie! Szanowni Państwo!
1) Pierwsza moja interpelacja dotyczy dobra naszych dzieci, a mianowicie
związana jest z przeprowadzeniem takiej diagnozy wad postawy. Tutaj zwracam
się do Pana Prezydenta o rozważenie możliwości utworzenia i sfinansowania
przez Gminę programu profilaktycznego polegającego na odpowiednim
zdiagnozowaniu problemu wad postawy u dzieci, uczęszczających
do przedszkoli i szkół podstawowych. Problem jest ogromny, dotyczy też takich
bardzo małych dzieci. Sama też miałam okazję spotkać mamę, która
z czteroletnim dzieciątkiem właśnie była w poradni i tam bardzo już poważny
problem jest właśnie tej postawy, a jak pójdzie dziecko do szkoły, jeszcze
bardziej się to będzie pogłębiać, bo wiemy, jakie tornistry dzieci mają ciężkie.
I naszym zadaniem właśnie jest szukać tych właśnie rozwiązań na wczesnym
etapie rozwoju dzieci. Jak zapewne wszyscy wiedzą, przy Szkole Podstawowej
Nr 5 na os. Ogrody istnieje Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno – Kompensacyjnej,
wyposażony w specjalistyczny komputer do diagnozowania wad postawy. Jak
wskazuje praktyka, mimo odpowiedniej zachęty i ogłoszeń, ilość chętnych
rodziców, żeby właśnie przebadać swoje dzieci, jest niewielka, więc jest mi
również właśnie wiadomo, że niektóre szkoły, czy też przedszkola czasami
korzystają z takich prywatnych firm, które przyjeżdżają i właśnie za jakąś
odpłatnością robią takie badanie. Więc jak to jest, że my właśnie mamy taki
sprzęt specjalistyczny, również kadrę, żeby mogła takie badania przeprowadzić
i właśnie dopuszczamy do wykonywania odpłatnych badań. Moim zdaniem,
potrzeba takiej decyzji, jak tutaj właśnie Pana Prezydenta, która spowoduje
i
zmobilizuje
kierujących
naszymi
placówkami
oświatowymi
do zdiagnozowania wszystkich dzieci np. jedna klasa szkoły w danym tygodniu,
prawda? I teraz myślę, że – a jest to jeszcze, takie badanie komputerowe, jest
ono bezinwazyjne, więc niekoniecznie jest tutaj potrzebna zgoda rodziców –
i myślę, że taka diagnoza tego problemu mogła by pomóc nam również
poczynić jakąś pomoc dla tych dzieci. Wcześniej, w jednej z interpelacji,
wspomniałam o tej rehabilitacji na basenie na przykład, czy też po prostu taka
gimnastyka już w przedszkolach korekcyjna, małych dzieci, które by się już
uczyły postawy choćby.
2) Kolejna interpelacja dotyczy studzienki przy skrzyżowaniu ul. Polnej
z ul. Radwana, na wysokości bloku nr 34 na os. Słonecznym. W wyniku prac
modernizacyjnych ul. Polnej uległa częściowemu uszkodzeniu studzienka
i część chodnika. Rozumiem, że właśnie tam inwestycja jest jeszcze nie

zakończona, ale właśnie tu chodzi o zabezpieczenie, właściwe zabezpieczenie
tego miejsca, jak najszybsze naprawienie, dlatego, że właśnie chodzi
o bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta i wnioskuję o przekazanie tej
interpelacji do odpowiednich władz, tutaj Starostwa Powiatowego. Dziękuję
bardzo.

