Radna M. Krysa – Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni! Panie
Prezydencie! Pani Prezydent! Ja mam dwie takie sprawy.
1) Na poprzedniej sesji pytałam o wiaty przystankowe przy ul. Polnej. Akurat
też codziennie mogę obserwować tę ulicę i tutaj wiele osób też podróżujących
komunikacją miejską właśnie mówi: „kiedy te wiaty powstaną?” – ze względu
na to, że zrobiło się bardzo zimno, pada deszcz i ludzie stoją i mokną na tych
przystankach, które wyglądają, jakby były tymczasowe. Oczywiście jest tam ta
jedna – bo przystanek został przeniesiony – jeden bliżej, drugi dalej. Niektórzy
ludzie nawet mają problem z tym, że – czyli przystanek w kierunku od Iłżeckiej,
w kierunku Radwana był przy hali targowej, w tej chwili jest przy Browarze.
To jest duża odległość i czasami zdarza się, że ludzie nadal stoją na tamtym
przystanku, który był wcześniej i wisi jeszcze tabliczka z rozkładem jazdy,
zarazem właśnie ta wiata przystankowa, która też na pewno by się przydała
w tej sytuacji. Jest ta stara po tej drugiej stronie, ale dla osób starszych, jednak
dojście, muszą wyglądać, czy ten autobus nadjeżdża i dojście – mogą czasami
nie zdążyć i też właśnie tutaj była taka uwaga. Kiedy pytałam właśnie jednego z
pracowników Starostwa, bo ta droga jest w zarządzie Powiatu, to powiedziano
mi, że to jest po stronie tego, kto zarządza komunikacją miejską więc – nie
wiem – proszę tutaj o odpowiedź.
2) I drugą taką interpelację to mi tutaj Radny Kamil nasunął. Też kilka takich
uwag od mieszkańców miałam w związku z naszym basenem, który mamy
a tutaj chodziło o ta wodę. Mianowicie może takie pytanie – kiedy będzie
przeprowadzony jakiś remont tych urządzeń, które tam są. Bo sama powiem,
że też byłam z rodziną niedawno na basenie i po prostu, jak się włączy
w prysznicach wodę, to ta woda sobie leci, leci, leci no i na pewno to jest
właśnie ta woda, za która płacimy. Również wiele tych szafek jest nieczynnych,
po prostu nie zamykają się zupełnie. Sama musiałam się do jednej szafki
pakować właśnie ze swoimi córkami. No i też zgłaszano mi suszarki też, więc
myślę, że remont by się przydał. I jeszcze też na tym basenie ta łazienka
zewnętrzna, gdzie również przychodzą gdzieś kibice itd., ludzie tutaj na
zewnątrz korzystają, naprawdę jest w bardzo takim niesympatycznym stanie.
Tak, że proszę właśnie o jakąś interwencję.

