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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.

POPARCIE DLA ZARZĄDU
SPÓàDZIELNI

Spora podwyĪka dla wójta
Choü XIX sesja Rady Gminy
Kobyla Góra przebiegáa sprawnie, bo
w 3,5 godz. wysáuchano wielu sprawozdaĔ i podjĊto 14 uchwaá, to jednak
nie obyáo siĊ bez sáownych sprzeczek
i ostrzej wypowiadanych zdaĔ.
Na początku sesji wystąpiá wójt
sąsiedniej gminy Bralin. Poinformowaá,
Īe czuje siĊ zawiedziony dziaáaniami
Fundacji Lokalnej Grupy Dziaáania
„Smocza Kraina”. Jak twierdziá, Rada
Fundacji jest rozdmuchana (24 osoby) i trudno czasem zebraü kworum
do podejmowania decyzji, efektem
czego jest koniecznoĞü zwrotu ok. 70
tys. zá niewykorzystanych pieniĊdzy.
Na ostatnim spotkaniu tego zespoáu
ze strony Kobylej Góry padáy zarzuty,
Īe wáaĞnie wójt Bralina ponosi odpowiedzialnoĞü za to, Īe w fundacji nie
ukáada siĊ najlepiej, z czym jest mu
siĊ trudno zgodziü. Z wypowiedzi tej
wynikaáo, Īe wnioski i projekty skáadane przez jego ekipĊ są sabotowane
przez fundacjĊ, przy wsparciu byáego
sekretarza gminy Bralin i Īony byáego
wójta tej gminy, którzy zasiadają we
wáadzach fundacji. W związku z tym
wójt Bralina nie widzi moĪliwoĞci
rozsądnego realizowania nastĊpnej
strategii w tym zespole i zacząá poszukiwaü innych moĪliwoĞci. Powstaá

Ğciach. Po konsultacjach wniosek E.
Morty uwzglĊdniono i proponowane
sáowa do uchwaáy dodano. Radny
A. Jakóbczak swoje wystąpienie
w sprawie wynagrodzenia wójta
rozpocząá od wskazaĔ mataczenia
na komisjach. Wnosiá, aby uchwaliü minimalną podwyĪkĊ, bo, jak
stwierdziá, prezydent naszego kraju
zarabia 20.076 zá, premier 11.015
zá, a rządzą krajem 40-milionowym.
Gmina Kobyla Góra ma zaledwie 6
tys. mieszkaĔców, toteĪ proponowana wysoka podwyĪka wskazuje na to,
Īe ukáady kolesiowskie biorą górĊ nad
rozsądkiem, nad gospodarnoĞcią. Po
minimalnej podwyĪce, wynagrodzenie wójta i tak wynosiáoby 7,680zá, a
to przecieĪ niemaáo.
- Z oĞwiadczeĔ pana wójta, co
jest w protokóle - mówiá dalej radny
- wynika, Īe odchodzi on na emeryturĊ. Panie przewodniczący, po co pan
chce jeszcze tyle pieniĊdzy wójtowi
na koniec áadowaü? Jak pan chce
zrobiü przysáugĊ koleĪeĔską, to niech
pan to zrobi prywatnie, z prywatnej
kieszeni. Nie szastajcie tak budĪetem, nie dzielcie, nie zawáaszczajcie
gminy, bo to nie jest wasza prywatna
wáadza - pohukiwaá radny Jakóbczyk.
Pytano teĪ, kiedy naprawdĊ wójt

pomysá, aby kolejną strategiĊ dziaáania oprzeü na wspóápracy z LGD
„Wrota Wielkopolski”.
-Ja jestem nadal za wspóápracą,
ale na zasadach partnerskich. My
oczywiĞcie nie wycofamy siĊ ze
wspóápracy, bo „Smocza Kraina” musi
istnieü przez nastĊpne 5 lat, aby zrealizowaü projekty, bo inaczej trzeba
bĊdzie zwracaü pieniądze. Realizacja
nastĊpnej strategii z perspektywy
Bralina powinna odbywaü siĊ w innej
konﬁguracji. Rzeczą naturalną jest,
Īe bĊdziemy siĊ skáaniaü w stronĊ
„Wrót Wielkopolski” - poinformowaá
wójt Bralina. Wygląda na to, Īe Smocza Kraina zagryzáa siĊ sama, bo wójt
Kobylej Góry poinformowaá, Īe w tej
sytuacji zmuszony bĊdzie przystąpiü
do Ostrzeszowskiej LGD.

chce odejĞü na emeryturĊ, bo, mimo
Īe to zapowiedziaá, nadal tkwi na tym
stanowisku i jest to niejednoznaczna
sytuacja. Niektórzy pracownicy,
soátysi czy kierownicy jednostek
zastanawiają siĊ, czy warto coĞ robiü, bo przyjdzie nowy wójt i bĊdzie
oczekiwaá czegoĞ innego.
Wójt zapewniá, Īe praca w Gminie biegnie prawidáowo, wszyscy
pracują zgodnie ze statutami, a on
odejdzie, kiedy zrealizuje wszystkie
záoĪone przez siebie wnioski, bo nie
moĪe pozwoliü sobie na to, aby ich nie
zrealizowano. Sáowne przepychanki
trochĊ trwaáy, ale w gáosowaniu

Kiedy wreszcie odejdzie
Po przeprowadzeniu caáego proceduralnego początku przyszedá czas
na podejmowanie uchwaá i wszystko
száo sprawnie i prawie jednogáoĞnie.
TroszkĊ zmieniáy siĊ wyniki gáosowania przy podejmowaniu decyzji
w sprawie odnowy miejscowoĞci
Parzynów i Marcinki, ale i tu, aby
nie torpedowaü caáego zamierzenia,
opozycja wstrzymywaáa siĊ od gáosu
i uchwaáy przechodziáy wynikiem
6 „za”. Dosyü spore kontrowersje
powstaáy dopiero, gdy zabrano siĊ
za wynagrodzenie wójta. Mimo
Īe podjĊcie takiej uchwaáy zostaáo
wrĊcz nakazane rozporządzeniem
Rady Ministrów, to opozycyjni radni
chcieli je podnieĞü tylko do minimalnej
kwoty okreĞlonej w tabeli stanowisk
dla pracowników samorządowych.
Najpierw jednak radny Morta wystąpiá
z wnioskiem, aby do treĞci zmienianej
uchwaáy dodaü sáowa „ i zobowiązuje
do informowania Rady o podjĊtych
czynnoĞciach”. Chodziáo o to, Īeby
przewodniczący Rady nie mógá siĊ
wykrĊcaü od wymogu zastosowania
tego zobowiązania i na kaĪdej kolejnej sesji byáo juĪ pewne, Īe radni bez
domagania siĊ bĊdą informowani o
wszystkich podejmowanych czynno-

WykaĔczanie wnĊtrz
- páytki
- malowanie
- gáadzie
- regipsy
- panele
tel. 0667 520 262

wniosek A. Jakóbczaka o minimalną
podwyĪkĊ dla wójta przepadá, bo za
jego wnioskiem gáosowaáo 6 radnych
i 6 byáo przeciw. Ostatecznie uchwalona podwyĪka dla wójta wyniosáa
1.566,40 zá i áączne wynagrodzenie
bĊdzie wynosiáo 8.128 zá brutto. Za
takim rozwiązaniem gáosowaáo 6 radnych, jeden siĊ wstrzymaá, a 5 byáo
przeciw.
NastĊpne decyzje rady przeszáy
bez wiĊkszych problemów, warto
wspomnieü o tym, Īe kolejny raz
zmieniono budĪet gminny i zmieniono uchwaáĊ w sprawie planu rozwoju
lokalnego na lata 2005-2007 i 20082013. Wójt odpowiedziaá na kilka zadanych wczeĞniej pytaĔ, a w punkcie
„sprawy róĪne”, radny Adamski poinformowaá, Īe powstaáa Rada Osiedlowa Wsi Ligota, która, uwaĪając,
Īe sprawy ich osiedla nie są dobrze
reprezentowane przez RadĊ Soáecką, domaga siĊ, aby korespondencjĊ
dotycząca ich osiedla przekazywaü
na rĊce p. Zbigniewa Sobolewskiego,
przewodniczącego nowo powstaáej
rady. Poruszono teĪ problem Ğmieci, bo niektórzy z mieszkaĔców tej
gminy nie chcą podpisywaü umów z
ﬁrmami wywozowymi, lecz deklarują,
iĪ wáasnym transportem wywiozą
Ğmieci. Zastanawiano siĊ, jak tych
ludzi kontrolowaü i kto bĊdzie to robiá,
bo Kobyla Góra nie ma wáasnej straĪy
gminnej. Radni Kobylej Góry bĊdą
musieli znaleĨü jakieĞ rozwiązanie
tego problemu.
Wójt Przygoda poinformowaá teĪ,
Īe na okres letni w Kobylej Górze
prawdopodobnie caáodobowo bĊdzie
stacjonowaáa karetka pogotowia z
dwoma ratownikami i kierowcą.
I tak zakoĔczyáa siĊ sesja, która
daáa wójtowi ponad 1.500 zá podwyĪki.
Jan Jangas

20 czerwca, w sali kinoteatru
odbyáo siĊ Walne Zebranie Czáonków
Spóádzielni Lokatorsko-Mieszkaniowej w Ostrzeszowie. Organizatorzy,
wynajmując na ten cel salĊ kina, spodziewali siĊ pewnie licznego udziaáu
mieszkaĔców bloków przynaleĪących
do spóádzielni. A jest ich przecieĪ
wielu, najwiĊcej na os. Zamkowym,
a ponadto przy ul. Kwiatowej, Grunwaldzkiej, na os. Piastów… Niestety,
raz jeszcze siĊ okazaáo, Īe o problemach lubimy
biadoliü pokątnie,
a na zebraniach
maáo siĊ o nich
mówi, zresztą liczba uczestników zebrania mówi sama
za siebie - tym razem spóádzielców
mających prawo
gáosu przyszáo 54.
Z niemaáym trudem
wyáoniono komisjĊ
uchwaá i wniosków
oraz komisjĊ skrutacyjną. Zebraniu
przewodniczyá
przedstawiciel Rady Nadzorczej
– Wiesáaw Lach.
Prezes Zbigniew Kidziak, podsumowując dziaáalnoĞü spóádzielni za
2007r., sporo uwagi poĞwiĊciá zalegáoĞciom czynszowym. NajwiĊksze mają
lokatorzy – spóádzielcy zamieszkujący
na os. Zamkowym (95.658,85 zá), ale
teĪ tam zamieszkuje ich najwiĊcej.
àącznie na koniec 2007r. zalegáoĞci z
tytuáu niepáacenia czynszu wyniosáy
224.994,46 zá. Jest to i tak mniej o ponad 60 tys. niĪ rok wczeĞniej. Prezes
Kidziak mówiá teĪ o przeprowadzonych
remontach, mniejszych inwestycjach,
jak malowanie, ocieplanie budynków,
budowa chodników, wymiana drzwi,
itp. Podobne prace planowane są na
rok bieĪący. W dyskusji sporo mówiáo
siĊ o Ğmieciach, szczególnie o ich
„podrzucaniu” do kontenerów opáaca-

Usáugi ogólnobudowlane
i wykoĔczenia wnĊtrz od A do Z

Solidne wykonanie
i konkurencyjne ceny
tel. 0693 317 224

tel. 0721 832 414

Doradca Techniczno-Handlowy
d/s sprzedaĪy rusztowaĔ
•
•
•
•

AVANTI

•

zespóã muzyczny

•

tel. 062 586-10-94; 0698 760 580

•

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
ul. Sportowa 2a, 63-500 Ostrzeszów

•
•
•

ogłasza
przetarg nieograniczony ofertowy pisemny na wynajem lokalu
użytkowego przy ul. Sportowej nr 2a o powierzchni użytkowej
31,40m2 – 6,80m2 (pomieszczenie pomocnicze)
z przeznaczeniem na: działalność handlowo-usługową,
biura. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wod.kan., centralne ogrzewanie.
Oferty cenowe za wynajem lokalu należy składać w siedzibie
spółki przy ul. Sportowej nr 2a w zamkniętych i opieczętowanych
kopertach w terminie do 08.07.2008 roku do godziny 15-tej.
Wszelkie informacje dotyczące przetargu uzyskać można pod
numerem telefonu: 062 730-37-95, 062 730-11-16

„Widzicie PaĔstwo, tak traktuje
nas urząd miasta i gminy” – mówiá
poirytowany W. Lach.
W dyskusji zgáoszono kilka wniosków do rozpatrzenia przez zarząd
spóádzielni. Jedna z propozycji, zaproponowana przez mieszkankĊ osiedla,
dotyczyáa usuniĊcia wychodzących
poza balkon metalowych konstrukcji,
sáuĪących do wieszania prania. To
brzydkie i niezgodne z przepisami
– mówiáa mieszkanka. Propozycja ta
jednak wzbudziáa najwiĊcej sprzeciwu i w gáosowaniu przepadáa. Nie byáo
za to Īadnych problemów z uzyskaniem absolutorium przez czáonków
dwuosobowego zarządu spóádzielni.
Zarówno prezes Zbigniew Kidziak, jak
i ksiĊgowa Anna Topolska uzyskali
jednogáoĞne poparcie.
K. Juszczak

Firma plettac Distribution wiodąca ﬁrma na rynku rusztowaĔ
z 12-letnim doĞwiadczeniem, w związku z dynamicznym rozwojem
poszukuje osób na stanowiska:

Usáugi
papa, blacha, dachówka,
podbitka irp.

nych przez spóádzielniĊ. Trudno z tym
walczyü, a w kontekĞcie szykujących
siĊ podwyĪek za wywóz Ğmieci, jest to
problem. Do tematu nawiązaá uczestniczący w spotkaniu prezes Zakáadu
Oczyszczania – Paweá Szewczyk.
Niestety prezes Szewczyk byá jedyną
z zaproszonych na zebranie osób. Nie
przyszedá Īaden z burmistrzów, radnych, nikt ze sáuĪb komunalnych ani
mundurowych, a przecieĪ do kaĪdego
z nich pytaĔ by nie zabrakáo.

plettac Distribution Sp. z o.o.
ul.KoĞciuszki 31
63-500 Ostrzeszów

szpachlowanie, malowanie
regpisy, zakáadanie páytek
panele, ocieplanie budynków, tynki

ciesielsko - dekarskie

02.07.2008

Oczekujemy:
doĞwiadczenia na podobnym stanowisku, mile widziane w sektorze
B2B
komunikatywnej znajomoĞci jĊzyka angielskiego i/lub niemieckiego
dyspozycyjnoĞci i gotowoĞci
prawa jazdy kategorii B
Miejsce pracy : Ostrzeszów oraz obszar caáego kraju
Specjalista d/s marketingu
Oczekujemy:
praktycznej znajomoĞci programów graﬁcznych oraz umiejĊtnoĞci graﬁcznych i plastycznych,
doĞwiadczenia w opracowywaniu materiaáów drukowanych oraz innych
noĞników reklamy, opracowywania ulotek technicznych, tworzenia elektronicznych prezentacji, ilustrowania broszur technicznych, koordynacji
spraw reklamy i kreowania wizerunku ﬁrmy,
doĞwiadczenia w tworzeniu i rozwijaniu serwisów internetowych oraz
bieĪącej obsáudze stron WWW
komunikatywnej znajomoĞci jĊzyka angielskiego i/lub niemieckiego
dyspozycyjnoĞci
prawa jazdy kategorii B
Miejsce pracy : Ostrzeszów
ZastĊpcĊ Kierownika Zakáadu Konstrukcji Stalowych

•
•

•
•

Wymagania:
kwaliﬁkacje adekwatne do stanowiska
staĪ pracy na podobnym stanowisku minimum 2 lata
Oferujemy :
Gruntowne szkolenia branĪowe.
Ciekawą, samodzielną pracĊ w máodym zespole, w prĊĪnie rozwijającej
siĊ ﬁrmie.

Osoby zainteresowane prosimy o przysyáanie dokumentów (CV, list motywacyjny, zdjĊcie) w ciągu 7 dni od ukazania siĊ niniejszego ogáoszenia na
adres ﬁrmy lub e-mail: biuro@plettac.com.pl
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Prosimy o umieszczenie w dokumentach klauzuli : “WyraĪam zgodĊ na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla
potrzeb niezbĊdnych do realizacji procesu rekrutacji.

