Radny Wł. Sajda – Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Pani Prezydent!
Szanowni Goście! Cóż, miałem interpelację do Pana Senatora Rusieckiego – nie
ma go, ale to powiem w dalszej części.
1) Pierwszą interpelację to mam, Pani Prezydent, jest nowa osoba od inwestycji,
myślę, że skrzynka elektryczna w Parku nareszcie będzie. Bo nie można zrobić
żadnej, żadnej imprezy, bo nie ma skrzynki, a jak żeśmy z Panem Dyrektorem
Dybcem załatwiali, płaciliśmy za podłączenie 500 zł. Nie może tak być.
Przecież to jest – ludzie mówią – najstarszy park u nas w mieście, w Ostrowcu.
Żeby nie było skrzynki? Ta skrzynka cały czas za komuny była. I park żył,
i park żył.
2) I następną interpelację mam o usunięcie szaletu, który 10 lat stoi
bezużyteczny w Parku, a na to miejsce postawić TOI – TOI. No przecież tam żal
patrzeć, jak dzieci w Parku się bawią, a ludzie załatwiają się pod drzewami.
3) I następną interpelację mam – kiedy – zrobione są już, poczynione są
starania, żeby zostały oświetlone przejścia dla pieszych w naszym mieście
Ostrowcu? Ja już tyle razy zadają pytanie i bez echa. Mieszkańcy i użytkownicy
dróg, że nie widzą na pasach przechodniów. Przecież to trzeba, miasto powinno
zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców.
4) I teraz mam taką sprawę. Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Pani
Prezydent! Szanowni Goście! Jestem zbulwersowany to, co się dzieje na sesjach
Rady Powiatu i przez niektórych ludzi jesteśmy obrażani. Ja będę mówił
w swoim imieniu, no i tu koleżanki i kolegi. To nie może być tak, że Pan
Starosta obraża nas, jako radnych, a już kategorycznie – kto to jest Pan Dyrektor
Szpitala Lipiec? No proszę Państwa! To jest żałosne, co on wyprawia! Co on
wyprawia? Żeby pouczał, kto to jest, żeby pouczał radnych? A ostatnio tak mnie
zbulwersowało – mojego Kolegę Łukasza Dybca, jak obrażał na sesji – to jest
żałosne, to jest żałosne. On się boi, bo Dybiec go pobije. No, na litość Boską!
No to jest nie do pomyślenia! A ja powiem tylko tyle, że mieszkańcy naszego
miasta boją się Dyrektora Lipca, boją się go – szczególnie lekarze. Za co karze
wspaniałą Panią Doktor Krzciukową, Doktora Chwyczkę? No przecież to jest
żałosne! I jak ci lekarze mogą pracować spokojnie? A pacjenci, idąc do Szpitala,
to właśnie się jego obawiają, bo nie robi nic, a chwali się, a się chwali. To jest
dopiero żałosne! I nie ma, żeby kto tym się zajął. I jeszcze mam taką sprawę, tu
chodzi mi, co Pan Starosta powiedział, żeby – Pani Prezydent – żeby Pan
Starosta powiedział, żeby zgłaszać do Dyrektora o potrzeby, jakie Szpital
potrzebuje. Był radnym przecież w zeszłej kadencji, był radnym. Dlaczego tego
nie zrobił? No dlaczego? Kolega Darek był Kaszuba – dlaczego tego nie zrobili?

Bo tu kładą politykę, politykę. I żeby jest, jeżeli jestem przy głosie, Pani
Przewodnicząca, to chciałem tutaj się odnieść do artykułu „Kto chce wsadzić
Pana Prezydenta?”. Już teraz pamięć potracili ci ludzie, co byli na tym
spotkaniu. Nic nie pamiętają. To jest dopiero żałosne, to jest dopiero żałosne,
a oni mnie pouczają i mnie szkalują. To ja im przypomnę – spotkanie to było
9 października, 9 października. Tu Kolegi Darka Kaszuby nie było na tym
spotkaniu. Zbyteczne? No to ja się też odniosę. I powiem tyle, jak Pan Rusiecki,
zacytuję artykuł z „Gazety Ostrowieckiej”: „Wskazuje na to, że żal mu radnego
Sajdy, który wykorzystywany jest do różnych działań politycznych. Z tego
powodu nie jest członkiem PiS-u.” On niech mnie nie żałuje, bo ja jego żałuję.
Bo mną nikt nie będzie manipulował, nikt, nigdy w życiu, bo trzeba mieć
kręgosłup, żeby ktoś kimś manipulował i żeby się dał. Żeby się dał. Ja nigdy nie
żebrałem, że nie mam pracy i żeby chodzić. A ten człowiek chodził do
Prezydenta Szostaka, żeby mu dać pracę. A on teraz na nas coś mówi?
I stworzył fikcyjne stanowisko, zastępcy dyrektora Biblioteki Publicznej.
I on moralnie może mnie pouczać, czy mówić coś? Przecież to jest żałosne, to
jest żałosne, naprawdę! Albo, że ja tutaj, Zbigniew Duda, że w „ustawce” jakiejś
ja jestem? A z kim ja się ustawiam? To ja bym godność swoją stracił, jakbym
się z kimś ustawiał! A ja mam takie pytanie do Pana Starosty. A z kim on się
przed wyborami „ustawiał”? Jak się ze Starostą Paluchem spotykał przed
wyborami? I oni mają czelność mnie pouczać?
5) Ja 13 na sesji składałem taką interpelację. Chodziło mi, kiedy gazownictwo
wróci z powrotem do naszego miasta Ostrowca i czy będzie Inspektor Nadzoru
Budowlanego przeniesiony z Ostrowca do Starachowic? I tu mam bardzo ważną
interpelację i zwracam się do mediów, żeby to nagłośnili, interpelację. Chodzi
mi – hutnicy, co posiadają akcje huty, akcje huty – to jest spora część hutników,
żeby Pan Poseł Kryj i Senator Rusiecki tym się zajęli.
Bo, jeszcze jak był posłem Pan Rusiecki, chodził, bardzo aktywny był wtedy
mój Kolega Zygmunt Ziemniak z Denkowa. Ja nie powiem, byłem dwa razy
i nie było nic załatwiane, nie chodziłem. I teraz ja apeluję do posłów
i senatorów, żeby tą sprawę poruszyli. Na Śląsku – połowie i senatorowie
umieją walczyć o swoich, a w Ostrowcu nic. Nic się nie dzieje. Dziękuję bardzo.

