Radny K. Stelmasik – Dziękuję. Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Pani
Prezydent! Chciałbym zwrócić uwagę na 3 kwestie dzisiaj.
1) Jedna dotyczy rzeczy, o której mówiłem zaraz początkiem tej kadencji. Była
taka propozycja z moich ust, by uruchomić w mieście taki program grantowy
i program wolontariatu w kulturze dla młodzieży. Gdzieś ta propozycja została
na razie odłożona na bok, ale nadarza się teraz jakby niepowtarzalna okazja, aby
to powtórzyć, czy do tego wrócić i szerzej temat rozpoznać, ponieważ
20 października w Urzędzie Marszałkowskim Pan Marszałek zaprasza
samorządowców z naszego województwa w celu uruchomienia takiego właśnie
programu grantowego dla młodzieży, który najprawdopodobniej nazywał się
będzie „Mania Działania”, której kiedyś operatorem była Fundacja „FARMa”
i ten program nie odbędzie się, jeśli nie przystąpią do niego samorządowcy,
burmistrzowie, wójtowie gmin, miast województwa świętokrzyskiego i myślę,
że warto by było, żeby na tym spotkaniu czy też też przedstawicie naszego
miasta, czy też instytucji, organizacji pozarządowych się znaleźli, bo jest to
moim zdaniem bardzo cenna inicjatywa, która, mówię, pokazałaby nam, jak
naprawdę środowiska młodzieżowe funkcjonują, a z drugiej strony przełożyłaby
się na konkretne, może i wymierne działania dla miasta, które by to środowisko,
czyli młodzież dla samej młodzieży by robiła, z korzyścią dla naszych
mieszkańców.
2) I kolejna sprawa. Proszę Państwa! Nie tak dawno doszło do poważnego
wypadku na ul. Wspólnej, tutaj przy wyjeździe z Osiedlowego Domu Kultury,
tego małego parkingu, które wiemy jak wygląd w dni, kiedy tam odbywają sie
tego rodzaju działania edukacyjne dla dzieci, czy też w samym przedszkolu,
kiedy są wywiadówki. To jest bardzo wąska ulica, jest tam naprawdę
niebezpiecznie. Wiem, że kiedyś mój kolega klubowy – Mariusz Łata też temat
poruszał w postaci budowy tam parkingów. Pomyślałem, czy ta propozycja,
jakby uporządkowania tego ruchu tam nie powinna pójść dalej.
Zaproponowałbym tam takie rozwiązanie, nie wiem jak to by pod względem
proceduralnym wyglądało, niech się wypowiedzą kompetentne osoby.
Na ul. Wspólnej może wprowadzić jednokierunkowy ruch – w sensie
od Kopernika np. do ul. Polnej, a powrót tak, jak jest – Kochanowskiego. Myślę,
że to mogłoby poprawić trochę bezpieczeństwo na tej ulicy i ten rumor, który
tam panuje w godzinach popołudniowych praktycznie w każdy dzień tygodnia.
3) I ostatnia sprawa. Prosiłbym o interwencję, o przyjrzenie się miejscu, które
jest na ul. Sandomierskiej. To jest pomnik upamiętniający rozstrzelanych
mieszkańców naszego miasta „Nigdy więcej wojny”, który jest mniej więcej

w połowie ul. Sandomierskiej po prawej stronie. Nie wygląda to miejsce
najlepiej, a wiemy, ze w ostatnim czasie kilka takich pomników i obiektów
takich publicznych zostało wyremontowanych, wyglądają elegancko i myślę,
że to miejsce też mogłoby godnie wyglądać i zróbmy wszystko, żeby tak było.
Dziękuję.

