Radny D. Kaszuba – Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca! Panie
Prezydencie! Pani Wiceprezydent! Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Przykro
mi mówić o tym, że odnoszę się do spraw, które już były tutaj poruszane,
niemniej jednak, mimo tego, że upłynęło już dużo czasu, nie widać efektów,
które by pozwoliły na pozytywną ocenę sytuacji. Mówię tutaj o dwóch swoich
interpelacjach.
1) Jedna z nich była z tym związana, że swego czasu ostrowiecką prasę obiegły
informacje o ustawieniu nowych witaczy na obrzeżach naszego miasta,
w nowych barwach, w nowym projekcie. Prosiłem wówczas o remont lub
usunięcie witacza na wylocie z Ostrowca, z dzielnicy Piaski, na tzw. starej
dziewiątce. Ten witacz straszy do dzisiaj, mimo, że minęły już długie tygodnie
od momentu, kiedy o tej sprawie mówiłem tutaj po raz pierwszy. Dzisiaj musze
wrócić do tematu po raz drugi. Witacz ten, starej konstrukcji, nie jest
jakąkolwiek formą reklamy naszego miasta. On przynosi po prostu wstyd. Są
tam niekompletne nazwy miasta partnerskich, zaś wizerunki herbów są szaro –
czarno – białe. Nie ma żadnej kolorystyki, nie ma nic żywego w tym elemencie
starego projektu, który stoi i straszy. Wbrew pozorom, tzw. stara dziewiątka,
czyli dawne przedłużenie ul. Sienkiewicza, wcale nie jest drogą nie
uczęszczaną. Tam przyjeżdżają także goście do naszego miasta i widzą to, co
powinno być albo wyremontowane, albo usunięte ze względu na swoją
wyjątkową brzydotę już niestety, w tym momencie.
2) Druga sprawa dotyczy również sygnału, który przekazałem na jednej
z poprzednich sesji odnośnie potrzeby remontu kwatery żołnierzy
spoczywających na ul. Denkowskiej. Mówiłem wówczas nie tylko o błędzie
w imieniu żołnierza wojny obronnej z 1939 roku, bezbronnego żołnierza
zastrzelonego przez Niemców na ul. Iłżeckiej, pochowanego na naszym
Cmentarzu Denkowskim – ta tabliczka zawiera błąd w imieniu. Mówiłem
również o tabliczkach, które wskutek tego, że od ostatniego remontu Cmentarza
Wojskowego, tej kwatery I i II wojny minęło już sporo czasu. Mówiłem,
że tabliczki żołnierzy, którzy są tam przypomniani, odpadają. Litościwe ręce
kładą je na krzyżach albo obok, spoiwo już nie trzyma. Trzeba jak najszybciej
remontować. Myślałem, że taką okazją będzie Święto Zmarłych, a niestety tak
się nie stało i te groby nadal są zaniedbane. Bardzo bym prosił
o wygospodarowanie tych środków oraz kolejne – aby to miejsce świadczyło
o godnej pamięci ludzi, którzy tam spoczywają.

