Radny A. Pałka – Pani Przewodnicząca! Koleżanki, Koledzy Radni! Panie
Prezydencie! Mili Goście!
1) Pierwsza interpelacja bardzo drobna, ale myślę, że istotna. Kosz przy
ul. Grzybowej, w pobliżu sklepu, ten który znajduje się przy Modrzewiowej.
Tam najczęściej siedzą grupy, a jak siedzą, zostawiają bardzo wiele szkła –
i malutkiego i większego. Myślę, że Pan Łukasz Dybiec wraz z Dariuszem
Staruchem na pewno o tym wspominają, kiedy jest koszenie, coś się tam może
dziać, jeszcze i nieszczęście bo naprawdę jest tego dużo i da się to załatwić. To
jest jedno, a drugie – kiedy pieski przechodzą, jest zbieranie to, co pozostawią
po sobie, no to już sami się właściciele czworonogów upominają, co by takie
było miejsce, gdzie można to zostawić i dlatego drobna rzecz, a taka istotna.
2) Kolejna. Panie Prezydencie! Prosiłbym uruchomić stosowne służby,
związane z czym – ano, jest przystanek MPK w okolicy pętli przy ul. Kolonii
Robotniczej, ale żeby do wypełnić masa bitumiczna. Dotychczas był żwir. Były
różne tam, jak to się mówi, materiały kładzione, jednak jeden, drugi samochód
przejeżdżając, a jest to zakręt ostry, wyrzucają to poza i dalej jest po prostu
kałuża wody albo błoto, jest to problem dla korzystających ze środków
komunikacji naszej tutaj miejskiej.
3) Kolejna sprawa jest wyrównanie kruszywem ul. Promiennej i Las Rzeczki.
To jest ciąg dalszy w kierunku przepustu, jaki jest. Bardzo się już wyrobiły, ta
jezdnia, to przejechałem, ale chyba łatwiej jest przejść, jak przejechać, chcę
powiedzieć, tak gęsto jest tych wyrw w jezdni. Jak od mieszkańców Promiennej
dowiedziałem się, że przejeżdżał ciężki sprzęt, który robił właśnie ul. Las
Rzeczki i jeszcze się to bardziej zagłębiło. To tak informacyjnie.
4) Kolejna. Poprawienie nawierzchni dróg dojazdowych odchodzących
od ul. Kilińskiego, w kierunku przykładowo: Piekarni „Skalski”, czy firmie
Recykling, bądź MAG- KAS. Ja wiem, że są to drogi dojazdowe, ale jako
przykład podam – sama Piekarnia „Skalski” to już tak w granicach 100 – 200
osób zatrudnia, nie chciałbym mówić, ile Recykling, żeby już tam czasem nie
rozwijać tematu szczegółowo i prośba jest taka, żeby im pomóc. To może nie
jest aż tak wiele do pomocy, ponieważ – dla przykładu – do Piekarni „Skalski”
są ułożone płyty. Ponieważ jest to teren miękki, te płyty się zaniżyły, zrobiło się
wielkie jezioro, przez które trzeba przejechać. Obawiałem się, czy czasem mi się
nie naleje przez podłoże samochodu. Jako przykład chciałem podać.
5) Kolejna. Mam zapytanie – czy były prowadzone jakieś rozmowy na temat
zatrudniania nauczycieli przyszłościowo, bo dalej się odniosę do tego tematu,
jeśli chodzi o tą reformę naszej oświaty. Już może nie w tym roku, bo też się

odniosę za chwilę, ale przyszły i kolejny rok w tej sprawie. Myślę, że byłaby to
dobra odpowiedź, jakie podejście będzie, ponieważ – tu pamiętamy jedno nasze
spotkanie na sesji – Pan Starosta tu się wypowiedział otwierając ręce,
zobaczymy jakie one są otwarte i na ile w potrzebach naszych.
6) Kolejne. Mam zapytanie. Przyjęliśmy już tutaj w dniu dzisiejszym program
wspierający i rozwijający – jak to się mówi – problemu bezrobotnych i ja mam
pytanie – bezdomnych, przepraszam bardzo. Ja mam zapytanie. W tym bardzo
szczegółowym opracowaniu, o czym koleżanka Radna wspominała, jest taka
pozycja – 13 osób bezdomnych, posiadających miejsce stałego zameldowania,
bez możliwości w nim zamieszkania. Ja mam takie pytanie, być może to ktoś
z prawników odpowie – co to za osoby są. Ja rozumiem, że jak stałe
zameldowanie, czyli on gdzieś tam jakieś lokum ma. I dlaczego to ma wisieć –
przepraszam za termin „wisieć” – dlaczego on ma w ewidencji widnieć, prawda,
tutaj w tej grupie osób potrzebujących już pomocy. Bardzo bym prosił o takie
wyjaśnienie.
7) I kolejne. Mówiliśmy już tu wiele i chcę dopowiedzieć. Tu kolega Radny
wypowiadał, że tutaj taka inna ulica Świętokrzyska, a ja powiem –
ul. Bałtowska, ale nie będę daleko szukał – od Jana Pawła II w kierunku granic
miasta naszego, jadąc w kierunku Bałtowa. Moi Kochani! Wyrwy – ja już sobie
pozwoliłem stanąć – 20 cm głębokości, 15 cm głębokości. Że jeszcze nikt nie
przyjechał z obręczą skrzywioną i wystąpił – bo ma prawo – wystąpił do
Powiatowej Policji bo musi to potwierdzić, żeby szkodę tą, prawda uiścić.
Przecież to zarządca drogi jest odpowiedzialny za to i chciałem na to właśnie
zwrócić uwagę, że jest to niezbędna sprawa.

