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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Zdaniem Jangasa
Masz sprawö, zadzwoþ, t. 0607 712 013

Upaükana wizytówka
Ta charakterystyczna zabytkowa
budowla inĪynieryjna, jaką jest ostrzeszowska wieĪa ciĞnieĔ, po renowacji
miaáa przynosiü chlubĊ naszemu miastu. Przeprowadzony nie tak dawno
remont kosztowaá grubo ponad 1, 5
mln, z czego, jak informowaáy wáadze,
poáowĊ, czyli 870 tys., uzyskano ze
Ğrodków unijnych. Burmistrz Witek na
majowym spotkaniu zorganizowanym
przez FRZO mówiá, Īe jest w planie
podĞwietlenie tej zabytkowej wieĪy,
w podobny sposób jak zrobiono to

przy koĞciele Chrystusa Króla czy
ostrzeszowskiej Baszcie. Oby jednak staáo siĊ to jak najpóĨniej, bo
jeĞli podĞwietlimy wieĪĊ od doáu, to
jeszcze bardziej uwidocznią siĊ niedoróbki, które i bez podĞwietlania są
widoczne. Jest w Ostrzeszowie grupa bacznych obserwatorów, a wĞród
nich znawców tematu i to oni wáaĞnie,
znając siĊ na fachowym wykonaniu,
są w stanie wytknąü wszystkie braki,
niedociągniĊcia i zaniedbania. Począwszy od samego koloru elewacji,
który, wedáug licznej grupy ostrzeszowiaków, zostaá niefortunnie dobrany
(mówi siĊ, Īe zostaáo komuĞ farby i
tu ją wykorzystano), skoĔczywszy
na bardzo niedbale wykonanym tynku. Wygląda to tak, jakby robili go
uczniowie, którzy dopiero co zaczĊli
uczyü siĊ fachu. W paskudny sposób
wykonano áączenie tynków, bo nawet
Ğlepiec zauwaĪy, po tych wáaĞnie áączeniach, ile piĊter miaáo ustawione
tu rusztowanie. Ciemniejsze ﬁlary
tej budowli wyglądają jak niedokoĔczona robota, bo znaü na nich rowki
pozostawione po pacy zĊbatej, którą
nakáadano tynk. Nie jest to w Īaden
sposób równo zatarte, a jak mówią
znawcy tematu, nie zaciera siĊ tylko
wtedy, gdy zamierza siĊ káaĞü okáadzinĊ ceramiczną lub kamienną. Te

nierównoĞci widoczne są nie tylko
od doáu, ale po sam szczyt, tuĪ pod
balkonem. Na odnowionej elewacji
widaü teĪ jaĞniejsze plamy, jakby na
starym tynku áatano jakieĞ dziury i
zamalowując je, próbowano dorobiü
kolor do poprzedniej farby. A przecieĪ
mówiono, Īe ten etap remontu zakoĔczono i wieĪa jest wizytówką naszego
miasta. No, jeĪeli tak mają wyglądaü
zabytkowe wizytówki, to lepiej juĪ
nic nie robiü, bo to, co zauwaĪalne
jest goáym okiem na wieĪy ciĞnieĔ,
to wizytówka partackiej roboty.
TuryĞci juĪ siĊ zjeĪdĪają, a to,
co widaü, szpeci i przynosi wstyd
miastu, ale chyba nie wáadzy, bo
ta wyáoĪyáa na to nasze pieniądze
i podoba siĊ jej tak „upaükana”
wizytówka ostrzeszowskiego
grodu. I na koniec jeszcze jedno
spostrzeĪenie. Burmistrz Witek
mówiá, Īe kaĪdy, kto wykazywaá
chĊü zagospodarowania tego
obiektu, w koĔcu rezygnowaá,
bo sensowne zagospodarowanie
wymaga sporych nakáadów, a
samo ogrzewanie tego budynku
pocháonie wiele pieniĊdzy. Dlaczego, planując remont dachu,
galerii i balustrady, nie pomyĞlano
o zainstalowaniu coraz bardziej
polecanych i juĪ stosowanych solarów sáonecznych, które przecieĪ
są ekologicznym, ekonomicznym
i odnawialnym Ĩródáem energii,
które na tak wysokim i niczym niezasáoniĊtym obiekcie speániaáyby
znakomicie swoją rolĊ.
Jan Jangas

XIX sesja Rady Miejskiej w Ostrzeszowie

TYSIĄC ZàOTYCH PODWYĩKI DLA BURMISTRZA
O okoáo tysiąc záotych wzroĞnie
pensja burmistrza MiG Ostrzeszów.
Tak zdecydowali radni w czasie
ostatniej, odbywającej siĊ 26 czerwca
sesji Rady Miejskiej w Ostrzeszowie.
PodwyĪka znacząca. To prawda, Īe
pewne minima páacowe okreĞla rozporządzenie Rady Ministrów, ale w
tym przypadku wejĞcie poniĪej dolnej
granicy raczej nie groziáo. Radni jednak, pomijając 1 gáos wstrzymujący
siĊ, nie mieli woli czegoĞ burmistrzowi
uszczknąü. Pensja burmistrza Wabnica wyniesie (z mocą od 1 kwietnia)
10.751 zá. Poprzednia, uchwalona
4 grudnia 2006r., wynosiáa 9.756 zá
(brutto).
Zbycie gruntów przy ul. Kąpielowej wzbudziáo bardziej oĪywioną
dyskusjĊ. Ma tam (obok parkingu)
zostaü sprzedany (w drodze przetargu) teren z przeznaczeniem na
cele sportowe. Dokáadnie zaĞ chodzi
o budowĊ krytego kortu, jak jest to
zapisane w planie zagospodarowania przestrzennego. -Czy ktoĞ jest w
stanie zapewniü nas, Īe kiedyĞ ten
teren nie zostanie przeznaczony na
inny cel? – pytaá radny Suchanecki.
Owszem, padáo zapewnienie, Īe ta
Rada planów nie bĊdzie zmieniaü,
lecz co bĊdzie w przyszáoĞci – tego
nie wie nikt. Przeciwni uchwale byli
radni Suchanecki i Mackaniü.
Do najwiĊkszych dyskusji, przerw
i opóĨnieĔ przyczyniáa siĊ uchwaáa
zatwierdzająca odnowĊ miejscowoĞci
Siedlików. Do unijnego programu odnowy obszarów wiejskich zgáoszono
budowĊ chodnika i parkingu przy koĞcióáku Ğw. Andrzeja. Doﬁnansowanie
na te inwestycje miaáo wynieĞü 75%,

Chciaáabym podzieliü siĊ z wszystkimi czytelnikami spostrzeĪeniem,
jakie poczyniáam, bĊdąc niedawno z wizytą u lekarza w poradni
specjalistycznej przy ulicy Borek.
Jestem zbulwersowana, Īe w dzisiejszych czasach dochodzi do tak
absurdalnych sytuacji.
Pewna pani chciaáa skorzystaü
z toalety znajdującej siĊ na parterze tejĪe przychodni. Jakie byáo jej
zdziwienie, kiedy po wejĞciu do niej
i próbie zapalenia Ğwiatáa okazaáo
siĊ, Īe ani w pierwszym pomieszczeniu, ani teĪ w drugim Īarówka
siĊ nie zapaliáa! Chcąc wiĊc skorzystaü z toalety, miaáa dwa wyjĞcia:
albo otworzyü drzwi na korytarz,
pozwalając zaglądaü do Ğrodka pozostaáym pacjentom, albo „zrobiü to”
w ciemnoĞciach. Podobna sytuacja
panowaáa w ubikacji mĊskiej... Wtedy
przypomniaáam sobie, Īe kiedy byáam
w tej przychodni 3 miesiące temu, w
ubikacji damskiej paliáa siĊ teĪ juĪ tylko jedna Īarówka, no ale jeszcze coĞ
byáo widaü! Dyrektor tej placówki nie
korzysta chyba z tych ubikacji, bo do
tej pory nie zrobiá nic w tym wzglĊdzie,
aĪeby pacjenci byli zadowoleni nie
tylko z obsáugi medycznej, ale takĪe
z tak niezbĊdnej rzeczy jak ubikacja
(zwáaszcza Īe czasami czeka siĊ na
korytarzu bardzo dáugo na wizytĊ).
ZpowaĪaniem
czytelniczka
(dane do wiadomoĞci redakcji)

APTEKI
Plan dyİurów wieczornych i popoãudniowych

Mieszkam w KsiąĪnicach, przy
gáównej drodze i mam nadziejĊ, Īe
po przeczytaniu tego listu osoby odpowiedzialne za opisany przeze mnie
stan rzeczy, wyciągną jakieĞ wnioski
i sytuacja siĊ poprawi.
Problem dotyczy chodnika, a
raczej jego braku w KsiąĪenicach.
Jest to bardzo ruchliwa trasa, kierowcy zbyt czĊsto przekraczają tu
prĊdkoĞü, wyprzedzają „na trzeciego”
i naprawdĊ trzeba bardzo uwaĪaü,
jadąc rowerem czy idąc z dzieckiem,
aby „w caáoĞci” dojĞü do celu. Nie
wymagamy przecieĪ nie wiadomo jak
duĪego chodnika, chodzi nam tylko
o bezpieczne dojĞcie do Grabowa
czy do sąsiadów. W nr. 24. „CzO”
byáo podane, Īe gm. Grabów dostanie 160 tys. na chodniki w GiĪycach
i w DĊbiczu. Jest to po prostu wstyd,
Īeby w mniejszych miejscowoĞciach,
gdzie nie ma takiego natĊĪenia
ruchu, auta nie jeĪdĪą ok 100 km/h,
a niemający zdrowego rozsądku
motocykliĞci nie Ğcigają siĊ swoimi
maszynami grubo ponad 200 km/h,
byáy chodniki, a przy tak ruchliwej
trasie jak ta w KsiąĪenicach ich nie
byáo. Oby nie musiaáo wydarzyü siĊ
jakieĞ nieszczĊĞcie (choü zapewne
byáy juĪ tu Ğmiertelne potrącenia), by
wáadze w koĔcu to dostrzegáy. A jeĞli
ktoĞ mi nie wierzy, to proszĊ siĊ rano
przejechaü po tej trasie rowerem albo
zrobiü sobie spacer. ĩyczĊ szczĊĞcia!

czytelniczka
(dane do wiad. redakcji)

DyĪury w dni powszednie od godz. 2000 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 900 - 2200

propozycja zostanie tam zgáoszona.
Wydaje siĊ, Īe trochĊ póĨno, ale kto
wie… O zasáoniĊtych i powywracanych znakach drogowych wspominaá
A. Manikowski. Z kolei Henryk Kajser,
odwoáując siĊ do panującej suszy, pytaá, czy rolnicy bĊdą mogli liczyü na
jakieĞ odszkodowania. O tym pewnie

ciągi Ostrzeszowskie oraz Strzegowa.
przedstawili informacjĊ z dziaáalnoĞci
zakáadów za ubiegáy rok.
Tym razem teĪ nie zabrakáo zapytaĔ i interpelacji zgáoszonych przez
radnych.
Mając w pamiĊci ostatnie wypadki
na skrzyĪowaniu drogi nr 11 i ul. KoĞciuszki, radny Zawada zaproponowaá, by jednak w przyszáoĞci wybudowaü tam rondo. Tu decyzjĊ podejmie
Krajowy Zarząd Dróg i Autostrad, ale

zdecydują wyĪsze instancje wáadzy.
Za to nasze mogą jak najbardziej
umoĪliwiü niepeánosprawnym wjazd
do windy na podwórzu urzĊdu, nagminnie – zdaniem radnego Kajsera
– blokowanym przez parkujące tam
samochody urzĊdników. Burmistrz
obiecaá remont podwórza i wtedy
uporządkowanie tej sprawy.
K. Juszczak

ZieleĔ miejska, a wáaĞciwie jej
wygląd, wzbudza wĞród mieszkaĔców
Ostrzeszowa wiele, niestety, raczej
negatywnych emocji – a to niepokoszona trawa, a to badyle utrudniają
widocznoĞü, a to Ğmieci czy psie kupy na trawnikach. Te uwagi dotyczą
gáówne estetyki.
Natomiast ostatnio pojawiá siĊ

inny problem. OtóĪ
skoszona z trawników przed domami
trawa (konkretnie
na ul. Zamkowej),
nie jest sprzątana,
tylko pozostawiona. Upaá i susza
sprawiają, Īe trawa
wysycha, tworząc
przed domami áatwopalny materiaá.
Wystarczy, Īe ktoĞ
rzuci niedopaáek
papierosa, a poĪar
gotowy! Czytelniczka, która zgáaszaáa
nam ten problem, staraáa siĊ najpierw
rozwiązaü go z osobami z ﬁ rmy
dbającej o zieleĔ miejską, jednak w
odpowiedzi usáyszaáa: WygraliĞmy
przetarg na koszenie trawy, a nie na
jej zgrabianie i wywoĪenie”. I jest
wesoáo, na razie przynajmniej!

Ocieplanie budynków

Monter suchej zabudowy

tynki wapienne
zewnĊtrzne i wewnĊtrzne

-regipsy
-adaptacja poddaszy
-suﬁty podwieszane
-panele, malowanie, itp.
DuĪe doĞwiadczenie.
Solidne wykonanie
tel. 0696 766 803

KONKURENCYJNE
CENY
tel. 0693 317 293

Specjalista
d/s BHP
- szkolenia
- ocena ryzyka zawodowego
- inne
Atrakcyjne ceny!!!

tel. 0506 891 146

Malowanie, gáadzie,
tynki, páytki, regipsy
Solidne
wykonanie
tel. 0696 343 918 – Jarek

Redakcja czynna w dni powszednie od 8 00 do 16 00. We wtorki od 700 - 1100.
Ogáoszenia drobne przyjmujemy do CZWARTKU do godz. 1200, tel. 730-14-90

(soboty, niedziele) peánionych przez apteki w Ostrzeszowie

„W Rynku” od 30.06.2008 do 06.07.2008, t. 730-04-72
„Zamkowa” od 07.07.2008 do 13.07.2008, t. 732-05-35

lecz istnieje uzasadniona obawa, Īe
tyle nie dostaniemy. Stąd dylemat
radnych, co robiü. Po dyskusji zachowano dotychczasowe zaáoĪenia.
W trakcie sesji odbyáa siĊ teĪ
prezentacja kolejnych zakáadów bĊdących spóákami miejskimi. Prezesi
spóáek: Zakáad Oczyszczania, Wodo-

Kosimy, ale nie sprzątamy!

Uwaga, auto!
DzieĔ dobry!

02.07.2008
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