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Už Šiaulius!
VALERIJAUS SIMULIK 2008-2012 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA ŠIAULIEČIAMS

Mieli
Šiaulių miesto
žmonės,
šis leidinys – trumpa mano
veiklos ataskaita nuo 2008
metų rudens, kai Jūs patikėjote
man Lietuvos Respublikos Seimo nario mandatą. Šį pasitikėjimą stengiausi ir stengiuosi
pateisinti darbais, padėti paprastiems šiauliečiams, juolab
kad šalyje nesibaigia sunkmetis, palietęs ne vieną gyventoją.
Nuolat dirbau ir nuoširdžiai
stengiausi atstovauti Jums,
ginti Jūsų interesus. Visada siekiau asmeninės atsakomybės.
Manau, kad vienas konkretus
darbas ar veiksmas yra svarbiau už tūkstančius tuščių žodžių, net jei iškart nepavyksta
pasiekti pergalės.
Vieniems darbas Seime –
ketveri metai atostogų, kitiems
– ketveri metai kovos, kuriai
atiduodamos visos fizinės ir
emocinės jėgos.
Rengdamas šią trumpą
ataskaitą perkračiau savo atmintį, dar kartą įvertinau įvykius, nuveiktus darbus savo
gimtajam miestui – Šiauliams.
Pagarbiai

Valerijus SIMULIK,
Seimo narys

Valerijų Simulik, Šiaulių moksleivių mėgėjų krepšinio lygos ir Savanoriškų saugos būrių steigėją, dažnai galima pamaty jaunųjų šiauliečių apsuptyje.
„Juk iš esų gyvename ir dirbame dėl jų, vaikų. Kokie bus jie, tokia bus mūsų senatvė, toks bus miestas po 10 ar 20 metų“, – teigia Valerijus.

Anonsai

POZICIJA: UŽ referendumą dėl atominės
elektrinės statybos
Į Valerijų Simulik kreipėsi šiauliečiai, sunerimę dėl galimos naujos atominės
elektrinės padarinių Lietuvai, kad dėl atominės statybos turėtų spręsti visa tauta.
V. Simulik pritaria referendumo idėjai ir mano, kad tokiu svarbiu Lietuvai klausimu – dėl naujos atominės elektrinės statybos – savo valią turėtų pareikšti ir tauta. Ne tik Vyriausybė ir Seimo dauguma.

SANKRYŽA: mokinukams bus saugiau
Dainų pradinės mokyklos tarybos pirmininkės Irenos Povilauskienės prašymu
V. Simulik kreipėsi į Šiaulių miesto savivaldybės administraciją dėl reguliuojamos
sankryžos įrengimo Lyros gatvėje iki šių metų rugsėjo 1 dienos.
Gauta gera žinia – nutarta iki rugsėjo 1 dienos Lyros gatvėje prie Lyros-Dainų
gatvių sankryžos nuo Gardino g. pusės įrengti iškiliąją pėsčiųjų perėją, apriboti
šioje vietoje automobilių stovėjimą. Taip pat pagal Šiaulių miesto savivaldybės
saugaus eismo gerinimo 2012-2017 metų priemonių planą numatyta šioje sankryžoje įrengti šviesoforu reguliuojamą pėsčiųjų perėją.

PRANEŠIMAS: prokuratūra tiria pavojingų
atliekų deginimą
Prieš pavojingų atliekų deginimo įrenginį jau seniai protestuoja gyventojai. Paaiškėjo, kad greta Šiaulių, Aukštrakiuose, bandomas pavojingų atliekų deginimo
įrenginys veikia netinkamai. Nuodingų į aplinką išmetamų teršalų kiekis triskart
viršijo leistiną normą.
Gavusi Seimo narių socialdemokratų Valerijaus Simulik ir Edvardo Žakario
prašymą prie Šiaulių veikiančiu pavojingų atliekų deginimo įrenginiu susidomėjo
Generalinė prokuratūra.
Seimo narių prašymu Generalinė prokuratūra Aplinkos ministerijai pavedė ištirti, ar pranešimai apie žmonių sveikatai ir gyvybei sukeltą pavojų yra pagrįsti,
ar valstybės tarnautojai teisėtai išdavė leidimus „Toksikos“ įmonėje veikiančiam
pavojingų atliekų deginimo įrenginiui eksploatuoti.
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Modernėjanti
Respublikinė
Šiaulių ligoninė
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Seime – vienas
iš aktyviausių
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Švietimą –
ginklu gerbk!
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Vaikams – su meile ir
atvira širdimi
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Savanoriški saugos būriai –
už saugų ir draugišką miestą

