Radny Wł. Sajda – Szanowna Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie
Prezydencie! Pani Prezydent! Szanowni Goście!
1) Panie Prezydencie! Trochę minęło po przemianach lat, ja byłem Radnym I, II
kadencji, zwracałem na to uwagę. Chodzi mi o groby pierwszego prezydenta,
burmistrza – Pana Kazimierza Zapałowskiego. To był pierwszy Prezydent
Miasta Ostrowca. I żeby miasto, czy żeby Pan wpłynął, że składkę zrobić
na poprawienie tego grobu, bo to zacny był człowiek, starsi ludzi to opowiadali
i zwracali się do mnie mieszkańcy Ostrowca, żeby zwrócić uwagę i to
powiedzieć i będzie Pan pierwszym prezydentem po przemianach, ze Pan dba
o historię naszego miasta, Panie Prezydencie i bardzo bym prosił, żeby się nad
tym pochylić. Bo tam chyba i drugi, trzeci grób właśnie za Panem pierwszym
Burmistrzem Zapałowskim, jest też drugi burmistrz – Pan Bocheński
Franciszek. Żeby to też tym się zająć.
2) I następną interpelację mam, Panie Prezydencie. Chodzi mi o budynek, gdzie
miało być muzeum hutnictwa, to nie od strony Brody, tylko od strony
Świętokrzyskiej. Tam po wichurach zostały wybite szyby. W poniedziałek było,
że szyba wyleciała bo był taki szpic i kobieta przechodziła na przystanek i nie
uległa wypadkowi. Nie wiem, kto tym budynkiem zarządza bo pierw zarządzała
Pani Baranowa – Dyrektor MCK, a kto teraz się zajmuje to nie wiem i bardzo
bym prosił o interwencję, żeby to wybić i posprzątać. I żeby to posprzątać
solidnie, nie tak, jak po „Romanie” – wybili szyby, szkła są na chodniku i ludzie
jak jadą rowerem, przebijają dętki a najgorsze jest, jak się przewróci małe
dziecko idąc, bo są teraz liście, przewróci się i to grozi wypadkiem.
3) Jak to był na początku naszej sesji, to było chyba 2 lata temu, jak Pan
Starosta obiecał wszem i wobec, że będzie sportowa przychodnia. I co? Do tej
pory nie ma nic. I gdzie tu słowa są Pana Starosty, zapewnienia, że to będzie
lokal, lekarze są? A tu jak nie było, tak nie będzie. Dziękuję.

