Wiceprzewodnicząca RM – J. Pikus – Panie Przewodniczący! Panie
Prezydencie! Szanowni Państwo!
1) Zwracam się z prośbą o zabezpieczenie słupów oświetleniowych,
znajdujących się przy bramie Szkoły Podstawowej Nr 5. Oświetlenie to jest
mocno wyeksploatowane, słupy stalowe są już zgniłe a kable znajdujące się na
zewnątrz stanowią ogromne zagrożenie nie tylko dla dzieci.
2) Serdecznie dziękuję Panu Prezydentowi Jarosławowi Górczyńskiemu oraz
Dyrektorowi Targowisk Miejskich – Panu Mariuszowi Kosiarz za wsłuchanie
się w potrzeby mieszkańców i odpowiedź na moją interpelację z marca br.
Sprawa dotyczyła wygospodarowania powierzchni na miejsca parkingowe na
osiedlowym bazarze. Zarówno kupujący, handlujący, jak i mieszkańcy są
wdzięczni za okazaną pomoc i utworzenie dodatkowego parkingu na bazarze
przy os. Ogrody.
3) Szanowni Państwo! Przykry i niezrozumiały jest dla mnie fakt, iż Pan
Starosta miał czas i sposobność udzielić mi – jak to zostało określone w piśmie z
8 sierpnia – porady w ramach dobrej współpracy samorządowej, a nie miał
czasu na wystosowanie odpowiedzi na moje zapytania z czerwca oraz lipca br.
Interpelacje te są ważne dla wszystkich mieszkańców. Dotyczą spraw niezwykle
istotnych. W związku z powyższym, po raz kolejny proszę Pana Starostę
o przeanalizowanie zgłoszonych przeze mnie problemów w miesiącu czerwcu
i lipcu i udzielenie mi odpowiedzi.
4) Kolejne zapytanie, skierowane do Starostwa Powiatowego dotyczy dyżurów
stomatologicznych. W imieniu pacjentów, jak i własnym chciałam zapytać,
dlaczego jednostka odpowiedzialna za służbę zdrowia w naszym powiecie nie
realizuje tak ważnego problemu, jakim jest zapewnienie nocnej i świątecznej
opieki stomatologicznej. Dlaczego nasi mieszkańcy pomocy muszą szukać
w pobliskich jednostkach, szpitalach np. w Starachowicach. Tam takie dyżury
mogły być zakontraktowane, myślę, że u nas też nie byłoby takiego problemu,
wystarczą chęci. Proszę pamiętać, Panie Starosto, że nie każdy ma samochód,
nie każdy jest zmotoryzowany i nie każdy może do takich ościennych
miejscowości dojechać. Nie każdy ma również możliwość udania się
na prywatną wizytę do stomatologa w przypadku bólu np. w sobotę. W związku
z powyższym proszę o odpowiedź, czy możliwe jest stworzenie w Szpitalu
Powiatowym gabinetu pełniącego dyżur stomatologiczny. Bardzo dziękuję.

