Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Szanowni Goście! Ja mam, Panie Prezydencie, takie
4 interpelacje.
1) Chodzi mi o wjazd od Kielc od strony Szewnej, żeby postawić znak
z ograniczeniem prędkości, bo z tej góry Szewieńskiej jak jadą, to aż nie do
pomyślenia. Dzieci tamtędy chodzą i starsi ludzie i boją się o swoje zdrowie.
2) I mówiłem wcześniej, żeby było przejście na wysokości ul. Zgoda na
Traugutta, bo tam ludzie, Policja jeździ, „soli” mandaty, bo tam nie ma
przejścia. Przy Łącznej jest, przy Trawnej jest, a tam nie ma.
3) I następna, to już ja jestem zszokowany na odpowiedzi na moje interpelacje –
chodzi o ul. Kościuszki i Klimkiewiczowską. Tam sobie zrobili wzdłuż ulicy
Kościuszki i Klimkiewiczowskiej postój samochodów, a tam są z ulicy wejścia
do bloków, to jest 5 i 7 – Kościuszki i przy Klimkiewiczowskiej. Odpowiedź
taka, ze nie można postawić znaku „zakaz zatrzymywania się”, bo to nie ma
w przepisach, a karetka, to powiem, w sobotę, nie w sobotę – w czwartek – nie
mogła dojechać do bloku nr 5 – Kościuszki, bo zastawione są wejścia. Przecież
można postawić znak, tak, jak jest w Sandomierzu, w Mielcu, w Rzeszowie,
że mieszkańcy bloku tego i tego mają tylko, mogą się zatrzymać, a inni nie. Jest
blisko parking na Staszica, na Traugutta i przecież to można sprawdzić. A takie
tłumaczenie, że Policja ma dużo, będzie miała dużo pracy, czy ten klient, który
się zatrzymuje, żeby sprawdzić, czy on tam mieszka, to Panie Prezydencie –
przecież „łapią” kierowców i też muszą sprawdzać, gdzie mieszkają. To nie jest
żadne tłumaczenie. Bo ludzie na następną sesję, mieszkańcy tu się mają wybrać
na sesję Rady Miasta. To trzeba rozwiązać ten problem. Moniuszki tak samo –
ulica ślepa. Przecież to jest uciążliwe dla mieszkańców. Przecież jakby – nie daj
Boże – się zapaliło, czy Pogotowie – na Moniuszki nie ma jak wjechać, czy na
Kościuszki, na Klimkiewiczowską, żeby się zatrzymać – Straż, czy Pogotowie,
czy Policja.
4) Jeszcze raz chciałem powtórzyć i przypomnieć, co składałem kilkakrotnie
interpelację, Panie Prezydencie, po meczach siatkówki czy piłki ręcznej, żeby
był podstawiony autobus. To są, pieniądze leżą na ulicy, tylko trzeba ich umieć
podnieść. Żeby był podstawiony i żeby starszych ludzi, emerytów porozwoził,
nie tam pod dom, tylko na górne części miasta, gdzie mieszkają mieszkańcy. Bo
to już kilkanaście razy emeryci mi to i kibice przypominali, żeby to zrealizować.

