Radna M. Woźnicka – Kuzdak – Szanowni Państwo! Pani Przewodnicząca!
Szanowna Rado! Panie Prezydencie!
1) W imieniu mieszkańców Ostrowca Świetokrzyskiego i własnym, zwracam
się prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na drzewa kasztanowca rosnące przy
Alei 3 – go Maja oraz w Parku Miejskim. Drzewa te są wizytówką tych miejsc.
Niestety, na terenie całego kraju od paru lat kasztanowce zostały zaatakowane
przez szkodniki i nie inaczej też jest w naszym mieście. Proszę o podjęcie próby
wyleczenia chorych drzew kasztanowca oraz zabezpieczenie przed szkodnikami
drzew jeszcze zdrowych. Mam nadzieję, iż w dalszej perspektywie czasowe,
akcja tą zostaną objęte wszystkie drzewa tego gatunku w naszym mieście.
2) Szanowni Państwo! W imieniu mieszkańców os. Stawki – bloku 96, 97 i 98,
którzy czują się zagrożeni faktem podchodzenia dzików pod klatki schodowe
i balkony, proszę o interwencję i pomoc w tej sprawie. Teren tych bloków
sąsiaduje bezpośrednio z terenem Urzędu Miasta oraz nieopodal znajdującym
się laskiem. Dziki podchodzą pod blok po zmroku, a teraz coraz szybciej robi
się ciemno, w związku z czym ludzie obawiają się już nawet wychodzić z domu.
3) W imieniu mieszkańców, tu szczególnie osób starszych, zwracam się z
prośbą, a jednocześnie z apelem do dyrekcji szkół, wychowawców i opiekunów
w sprawie dotyczącej tzw. żartów i psikusów związanych z Halloween. Jest to
młody zwyczaj, obchodzony przez dzieci i młodzież, również ostrowieckich
szkół, który wiąże się z odwiedzinami przypadkowych domów. Myślę, że nie
musze tutaj tłumaczyć, jak wygląda ta zabawa. Jednak nie wszyscy mieszkańcy
chcą uczestniczyć w tych żartach, a dla niektórych psikusy w postaci
rozbijanych jajek w skrzynkach na listy, czy wysmarowanych klamek pastą do
butów, są nie tylko przykre, ale także utrudniające życie. Takie przypadki miały
miejsce w tym roku na kilku ostrowieckich osiedlach, a niewybredne żarty
młodych ludzi dotykają najczęściej osób starszych. Stąd mój apel o szacunek dla
ludzi, którzy dziękuję i nie chcą brać udziału w tym nowym zwyczaju. Bardzo
proszę, aby w związku z tym w placówkach szkolnych były jakieś pogadanki na
ten temat. Nie wszyscy chcą jednak uczestniczyć w tych żartach
Halloweenowych.
4) I zwracam się tutaj ze szczególną prośbą do zarządu drogi powiatowej – Alei
Jana Pawła II o naprawę urządzenia przy skrzyżowaniu na wysokości sklepu
„Stokrotka”, umożliwiającego uruchomienie zielonego światła przez pieszych.
Szanowni Państwo! Nie można przejść na drugą stronę ulicy z os. Słonecznego
do „Stokrotki”, ponieważ trzeba czekać na osoby, które przechodzą
z naprzeciwka, żeby uruchomiły urządzenie, żeby mogło się zaświecić zielone

światło. Awaria tego urządzenia powoduje, ze piesi od strony osiedla
Słonecznego nie mają możliwości przejścia na drugą stronę, gdyż muszą czekać
na podejście pieszych ze strony marketu, aż ci uruchomią światło. Stąd naprawę
urządzenia uważam za pilną i konieczną, gdyż w przeciwnym razie wymuszamy
na pieszych łamanie przepisów i przechodzenia na czerwonym świetle, co
naraża na niebezpieczeństwo pieszych, jak również pozostałych użytkowników
tego skrzyżowania.

