Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie!
Pani Prezydent! Panie Prezydencie, ja chciałem ponowić interpelację tzn. się –
przejazdy, przez przejazdy kolejowe na starym Zakładzie. Ja nie mówiłem, żeby
znaki, które tam są ostrzegawcze, a nie ma torów, żeby te znaki zlikwidować.
Tylko na czas, których nie ma - zatkać folią. Zatkać filią, bo to utrudnia,
bo to zwrócili się przedsiębiorcy do mnie, żeby takie coś – jest możliwość
i można to zrobić. Nie wykopywać, tylko zastawić folią.
I otrzymałem interpelację – co mnie zdziwiło, Panie Prezydencie – na ulicy
Traugutta, tam jak była restauracja „U Romana” – jest po tej topoli taka
wysepka i ona szpeci tam okropnie. To jest za bankiem, tu jak była, jak jest
parking. No, przecież to można w sekundzie załatwić. Tak jak nie mogę się
nadziwić, tak jak jest w Rzeszowie, że właściciel jest, a nie chce zrobić, to
obciąża się działkę, posesję i później przy sprzedaży, ile to kosztowało, to musi
ten co kupuje, czy odnawia te warunki użytkowania, no żeby to uiścił. Jak
inaczej to będzie wyglądać nasz Ostrowiec. No bo właśnie tutaj te dwa miejsca
to tak szpecą.
I Panie Prezydencie, najbardziej mnie bulwersuje i mieszkańców, tu jest jak
ul. Czysta – ten drewniak tam za komendą – co on się palił. Tam jest tak
zarośnięte i tam przebywają ludzie, no naprawdę w karygodnych warunkach. Ja
tam sobie zajechałem rowerkiem – jak zobaczyłem dwóch ludzi, no to nogi nie
mają w ogóle skóry, tylko aż kości widać – tacy są chorzy. I żeby tam
wykarczować, żeby był dojazd widoczny na tej posesji. Bo to chyba ta posesja
nie jest, nie należy do miasta z tego co się orientuję. Ale to wcześniej były przy
domu prywatnym, były to za Prezydenta Wilczyńskiego i za Pana
Wiceprezydenta Górniaka robione porządki. I myślę, że Pan przychyli się do
tego żeby tam naprawdę to wyglądało jakoś, żeby tam – tam sobie dają w żyłę,
dopalacze tam biorą. No, na prawdę tam jest, żeby tym się zainteresować.
Dziękuję bardzo.

