Radny D. Kaszuba – Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Pani
Przewodnicząca! Wysoka Rado! Pani Prezydent! Proszę Państwa!
1) W związku z tym, że całkiem niedawno przyjęliśmy uchwałę, która dotyczy
spraw związanych ze zwalczaniem alkoholizmu i spraw związanych
z narkomanią, pragnę na wstępie powiedzieć, że na posiedzeniu Komisji
Samorządowej, przed dzisiejszą sesją, zgłosiłem wniosek formalny, aby
odpowiednie służby wzmogły kontrolę miejsc, w których zachodzi
prawdopodobieństwo łatwego zaopatrywania się w dopalacze. Ten wniosek
formalny został jednogłośnie przegłosowany pozytywnie, zaopiniowany przez
obie komisje, ale po lekturze materiałów na dzisiejszą sesję, mam wniosek
kolejny, już w formie interpelacji. Otóż, jakiś czas temu, Szanowni Państwo,
że środków, które były w gestii Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a w przyszłym roku są one
planowane na dosyć wysokim poziomie, bo jest to 1.280 tys. zł – z tych
środków wydano w 2013 roku taką broszurkę, jest to druga edycja broszurki,
dość ciekawego informatora, o którego wydanie prosiłem i to była poprzednia
kadencja. Od tego czasu wiele się zmieniło, jeżeli chodzi o adresy i instytucje,
które prowadzą terapię uzależnień i jest to część informacji, które są
zdezaktualizowane. Oprócz bazy adresowej, kontaktowej, są podstawowe
informacje odnośnie zagrożeń – od alkoholu, poprzez narkotyki. Zwracam się z
prośbą, by wznowić edycję tego typu broszury, czy też w formie ulotki, tak, aby
dotarła ona do wszystkich zainteresowanych, a mam tutaj na myśli tych, którzy
są świadkami, bądź mimowolnymi, bądź czynnymi, wydarzeń związanych
z uzależnieniami np. w kontekście dopalaczy. I tak, Szanowni Państwo,
podpieram się tym, co mamy wszyscy w materiałach, które zakładam,
że wszyscy wnikliwie przeczytaliśmy. W informacjach uchwały na dzisiejsza
sesję, na stronie 9 czytamy, że wśród przepytanych osób w wieku szkolnym
48,5% twierdzi, że ma niewielką wiedze na temat narkotyków, a ponad 15%
w ogóle nic na temat narkotyków nie wie. Aby młodzieży, a przede wszystkim
ich rodzicom przekazać wiedzę o tym, co jest groźne dla ich dzieci, prosiłbym
o to, aby Urząd Miasta rozważył wznowienie edycji broszury, w której
specjaliści, do których dostęp jest tak trudny, bo jest ich na terenie miasta
niewielu, aby specjaliści opracowali taki materiał, który dotrze do rodziców.
I mój wniosek – tak, aby można było każdemu rodzicowi w szkole, na spotkaniu
zwanym pospolicie „wywiadówką”, na spotkaniu wręczyć taką broszurę, aby
zabrał ją do domu i mógł w spokoju przeczytać, ponieważ wiemy o tym,
że plaga uzależnień od dopalaczy rośnie. Mamy sytuację chociażby z Biłgoraja,

gdzie jeden nastolatek stracił życie a drugi walczy o życie w szpitalu po użyciu
tych środków. Starajmy się zapobiegać, a za uzasadnienie mojej interpelacji
niech wystarczy fragment materiału, który mamy wszyscy dzisiaj na sesji,
cytuję: „Należałoby skoncentrować się w większej mierze na otoczeniu pomocą
całych rodzin i zwiększeniu świadomości rodziców na temat problemów ich
dzieci, używek i uzależnień. Wielu badanych przyznało bowiem, że ich rodzice
albo nie wiedza o tych problemach albo są wobec nich nieporadni”. Bardzo bym
prosił o potraktowanie tej interpelacji jako prośby o zwiększenie świadomości
o zagrożeniach, które niestety czyhają na młodych ludzi wszędzie, nie tylko w
naszym mieście.
2) Sprawa druga. Szanowni Państwo! Media poinformowały o dużych szansach
na rozwiązanie wspominanego wielokrotnie również tutaj na obradach naszej
sesji, naszych sesjach, problemu osób nietrzeźwych w naszym ostrowieckim
szpitalu. Wiele na ten temat mówiono. Na szczęście pojawiła się informacja
o tym, że staraniem naszych parlamentarzystów tzn. i Pana Posła Andrzeja
Kryja i Senatora Jarosława Rusieckiego pojawiła się szansa na rozwiązanie tej
sytuacji w postaci pozyskania ze środków 800 tys. zł. – to jest kwota bardzo
duża, celem budowy – cytuję – „ośrodka terapii uzależnień i dochodzenia
do trzeźwości” przy ostrowieckim szpitalu właśnie, o którym tak wiele mówimy
w różnych emocjach. Całkowity koszt budowy tego ośrodka, który będzie
bardzo potrzebny – już jest bardzo potrzebny – mają sięgnąć kwoty około
miliona złotych i z tego się bardzo cieszę i tutaj zapytuję, czy zgodnie
z informacjami, które pojawiły się w prasie, Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
zamierza partycypować w kosztach budowy tego ośrodka, jak również czy jest
szacowana kwota, której Gmina i inne gminy będą mogły udzielić na budowę
tego jakże potrzebnego ośrodka, o którym wielokrotnie mówiliśmy.
I sprawa trzecia. Szanowni Państwo! Wspólnie tutaj z Kolegą Radnym
Danielem Strojnym mamy prośbę, aby rozważyć sytuację natężenia ruchu
drogowego i bezpieczeństwa pieszych w okolicy Targowicy. Wiadomo, że teraz
się to wiąże jeszcze z budową dodatkowej pięknej hali, która będzie przyciągała
jak najbardziej kupujących. I w związku z tym zauważamy chyba wszyscy,
że zagrożone jest bezpieczeństwo pieszych w dni targowe, zwłaszcza w dwóch
miejscach. Chodzi o skrzyżowanie ul. Okólnej i Juliusza Słowackiego, jak
również ul. Słowackiego i ul. Kilińskiego. Bardzo proszę – tutaj sądzę,
że w imieniu również Kolegi Radnego Strojnego – o rozważenie możliwości
zamontowania barierek ochronnych w tych miejscach, bowiem mieszkańcy

sygnalizują potrzebę takiego rozwiązania w calu poprawy bezpieczeństwa.
Bardzo proszę o odpowiedź również na piśmie.

