Radny Wł. Sajda – Dziękuję, Pani Przewodnicząca! Pani Przewodnicząca!
Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Pani Prezydent!
1) Panie Prezydencie! Ja zacznę może o ulicach na osiedlu „Hutniczym”. Ulica
Moniuszki to jest ślepa ulica, tam parkują samochody, Pogotowie, czy Straż nie
może podjechać. Tam jest znak „zakaz zatrzymywania się”, ale tylko przy
Biedronce, już dalej, gdzie mieszkańcy mieszkają, tam parkują – i pracownicy
Biedronki i co przychodzą, przyjeżdżają kupować w Biedronce, że nie mają jak
podjechać też mieszkańcy posesji. I mieszkańcy proszą i ja – Panie Prezydencie
– żeby był zakaz zatrzymywania się, tylko żeby była tabliczka „nie dotyczy
mieszkańców”. I druga sprawa, też ulicy, też parkowanie koło Sądu przy
ul. Kościuszki – nie można parkować, a przy blokach przy ulicy parkują, nawet
Pogotowie, jak było na Kościuszki 7 nie miało jak podjechać. Przecież są
parkingi, teraz pięknie jest zrobiona ul. Staszica. Przecież tam można parkować.
Można parkować i przy Traugutta i na ul. Klimkiewiczowskiej jest to samo.
Tylko mieszkańcy. A Sąd zrobił sobie park wkoło Sądu – przecież mógł zrobić
parkingi. Panie Prezydencie! W imieniu mieszkańców proszę, żeby to Pan wziął
pod uwagę.
2) I druga sprawa, Panie Prezydencie, w Rynku parkowanie na chodniku, co jest
ta linia. Ludzie przyjeżdżają do mnie do domu, dzwonią, ja jadę, a tam matka
z dzieckiem i wózkiem nie może swobodnie przejść, bo dziecko musi iść za
matką. Przecież ludzie, którzy zajmują pas chodnikowy np. przy Targowicy,
płacą za zajęcie pasa. A tutaj mogą gdzie indziej parkować. Mieszkańcy nie
mogą się poruszać po chodniku. Przyjeżdżają do banku, pracuje ich 3 osoby
i 3 osoby przyjeżdża, prócz tego mąż przyjeżdża i stawia samochód do
sprzedania.
3) I Panie Prezydencie, chciałem tutaj, odnośnie obchodów Dnia Ostrowca,
w imieniu mieszkańców i osiedla „Hutniczego” Panu podziękować tak dobrej,
zorganizowanej imprezy, tylko Panie Prezydencie, koledzy do mnie przyjechali
ze Szczecina, z Poznania, nawet kolega z Kanady. Jak zobaczył ulicę
Świętokrzyską – pożal się Boże! Odkąd, po przemianach, nigdy nie wyglądały
ulice podlegające pod Powiat tak, jak teraz wygląda ulica Mickiewicza,
Świętokrzyska.
4) Ja kilka razy zadawałem pytanie. Był Zakład Gazownictwa w Ostrowcu. Jak
to się stało – mamy Pana Senatora, Pana Posła no i nic nie zareagowali, żeby ten
zakład nie był przeniesiony tylko żeby był w Ostrowcu. I tam ile ludzi
pracowało z Ostrowca. I właśnie to mnie dziwi.

5) Ja mam takie do Pana Starosty i do Dyrektora Szpitala pytanie. Jakie
zadłużenie, czy jest zadłużenie Szpitala od 1 stycznia i ile wynosi, jeżeli jest, ile
wynosi od 1 stycznia do końca czerwca i ile ludzi Pan Dyrektor Lipiec przyjął
w tym okresie, jak objął stanowisk w naszym Szpitalu.

