Radna J. Pikus –
1) Składam serdeczne podziękowanie dla Pana Prezydenta Jarosława
Górczyńskiego za odpowiedź na moją interpelację odnoszącą się do
zagospodarowania terenu zielonego na osiedlu Ogrody. Projekt „Ogrody na
Ogrodach” wywołał zachwyt wśród mieszkańców. W związku z powyższym
mam pytanie – kiedy rozpocznie się rekultywacja w/w terenu i jak długo może
ona potrwać?
2) W imieniu swoim oraz mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego dziękuję za
pozytywne ustosunkowanie się i popieranie akcji prozdrowotnych. Badania w
ramach akcji „NIE nowotworom u dzieci” wykonywane będą w dniach 13-1415 październik br., natomiast ze względu na bardzo dużą ilość zapisanych dzieci
do programu profilaktyki próchnicy, bo jest to około 3000 dzieci, do
ostrowieckich szkół i przedszkoli zawitają stomatolodzy, ortodonci w dwóch
terminach: 11-12 maj oraz 8-9 czerwiec. Jeszcze raz dziękujemy.
3) Panie Prezydencie! Problem z wulgarnym i głośnym zachowaniem osób
nietrzeźwych nasilony jest na osiedlach i ulicach naszego miasta. Sezon
wiosenno – letni sprzyja tego typu zachowaniom. Zakłócanie ciszy nocnej
reguluje ustawa z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń art. 51 § 1: „Kto
krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca porządek
i publiczny spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”. Takie zachowania
są spowodowane zbyt łatwym dostępem do alkoholu. Sklepy osiedlowe są
czynne do późnych godzin nocnych lub wczesnych rannych. Jest to bardzo
uciążliwe dla mieszkańców, gdyż nawet sam dźwięk szklanych butelek roznosi
się echem między blokami. Uważam, że jedynym sposobem na eliminację obu
problemów jest ograniczenie działalności osiedlowych sklepów do godz. 22.
Bardzo proszę o rozważenie możliwości wprowadzenia tejże zmiany.
4) I ostatnie, króciutkie zdanie. Dziękuję bardzo Panu Dyrektorowi Targowisk
Miejskich – Panu Mariuszowi Kosiarz za szybką i skuteczną odpowiedź na apel
mieszkańców. Problem dotyczył handlu w niedozwolonym miejscu przy
osiedlowym bazarze, co znacznie utrudniało przejazd samochodem. Nadmienię,
iż kolejnym problemem, z jakim borykają się zarówno kupujący, handlujący, jak
i mieszkańcy, jest zbyt mała ilość miejsc parkingowych przy bazarze.

