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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.

XLVIII sesja
Rady Powiatu
Uroczystym wrĊczeniem máodzieĪy ze szkóá ponadgimnazjalnych nagród za wyniki w nauce,
kulturze i sporcie rozpoczĊáa siĊ
ostatnia sesja Rady Powiatu (o
nagrodach pisaliĞmy przed tygodniem). Po tych radosnych dla
máodzieĪy chwilach obrady wróciáy na koleiny szarej codziennoĞci.
Daleki jestem od powiedzenia, Īe
„siĊgnĊáy bruku”, ale to wáaĞnie
drogi i chodniki byáy gáównym tematem zainteresowania radnych.

pobiü w tutejszym szpitalu przez jednego z lekarzy. Temat ten poruszaá
juĪ kilka miesiĊcy temu, ale nie uzyskaá satysfakcjonującej odpowiedzi.
- Tych przypadków byáo wiele i jeĞli
ich nie chcemy wyjaĞniü, to znaczy,
Īe wprowadzamy zasadĊ „kruk kru-

Mucha prosiá zarząd, aby zapoznaá
siĊ z opáakanym stanem sanitariatów
w grabowskim oĞrodku zdrowia.
O koniecznoĞci wykaszania traw
przy drogach powiatowych wspomniaá przewodniczący A. Mickie-

TO WYGLćDA
NA GâUPIEGO ROBOTČ
Pierwsze pytania dotyczyáy najwiĊkszej powiatowej inwestycji – budowy drogi: Szklarka MyĞln. – Sáupia.
ZauwaĪono, Īe koszt inwestycji na
niektórych odcinkach jest niewspóámiernie wysoki. Z wyjaĞnieĔ starosty
wynikaáo, Īe spowodowane jest to
zróĪnicowaniem terenu, a przez to
zuĪyciem wiĊkszej iloĞci budulca, np.
piasku.
Tego tematu dotyczyáa teĪ interpelacja K. Obsadnego, który,
powoáując siĊ na „Czas”, zapytaá o
bezsensowną rozbiórkĊ chodnika w
Kobylej Górze. „To wygląda na gáupiego robotĊ” – mówiá radny. Jego
zdaniem naleĪaáoby projekty bardziej
skonkretyzowaü, by uniknąü takich
przypadków. Jeszcze kilka innych
drogowych niedoróbek wytknąá K.
Obsadny, podkreĞlając, Īe zawsze
trudniej robiü poprawki, niĪ zrobiü
raz a dobrze. W odpowiedzi starosta táumaczyá: „Ukáadając przed laty
chodnik, nie mieliĞmy pojĊcia o obecnej inwestycji. Są to, na szczĊĞcie,
niekosztowne i incydentalne sprawy”.
W swych interpelacjach Obsadny
powróciá do tematu domniemanych

Nadleśnictwo Przedborów
informuje,
iż od dnia 1 października 2010r. będzie
dysponować wolną powierzchnią w
ilości 43,46m2 z przeznaczeniem na
działalność gospodarczą, prowadzoną
w budynku o nr inw, 108/78 (obecny
sklep spożywczy).
Budynek położony jest w miejscowości
Przedborów, 63-510 Mikstat. Przedmiotowy budynek wyposażony jest w
energię elektryczną oraz wodę. Bliższe
informacje można uzyskać w Nadleśnictwie Przedborów (dział administracji oraz u sekretarza Nadleśnictwa) pod
nr telefonu 732-05-00 wew. 34.

Dyrektor Siciński objaśnia sytuację finansową ZZOZ
kowi…” – sugerowaá. - I nie jest istotne, Īe prokuratura sprawĊ umorzyáa
– mówiá, bo w tej kwestii nie chodzi
o karanie, lecz o wyjaĞnienie przez
dyrektora, czy takie sytuacje miaáy
miejsce. Tym bardziej Īe to personel
zwracaá siĊ do dyrektora o wyjaĞnienie sprawy. Swe wystąpienie Obsadny zakoĔczyá przysáowiem o dzbanie,
który tak dáugo wodĊ nosi, aĪ mu siĊ
ucho nie urwie, „a jak to ucho siĊ
urwie, to bĊdzie wielkie bum” – podsumowaá radny.
Do tematyki drogowej powróciá
M. Mądry. „Kiedy rozpocznie siĊ robienie nawierzchni na ul. LeĞnej?”
– pytaá. Mówiá o braku oĞwietlenia
na alejkach i dopytywaá o chodnik
przy Zamkowej (wzdáuĪ „Stalchemu”). Radnego interesowaáo teĪ, jakie dziaáania podejmuje policja i wydziaá oĞwiaty w kwestii dopalaczy?
Do wydziaáu oĞwiaty apelowaá takĪe
J. Ibron, wnosząc o zorganizowanie
pomocy dla máodzieĪy szkolnej, która kiepsko wypadáa na egzaminach.
ZaĞ wiceprzewodniczący Rady J.

Szycie obrusów i
pokrowców
na krzesÙa
Różne wzory na różne okazje
tel. 667 617 563

•

DOPALACZE
ZAPLOMBOWANE
W odpowiedzi na interpelacjĊ M.
Mądrego na temat dopalaczy i zwalczania tego procederu mówiá komendant D. Bieniek. Nie miaá zbyt optymistycznych wniosków. Na szczĊĞcie
przeprowadzona dwa dni póĨniej
ogólnopolska akcja, której efektem
byáo zamkniĊcie (równieĪ w Ostrzeszowie) sklepów z dopalaczami, pozwala obecnie z wiĊkszym optymizmem spojrzeü na ten problem.

K. Juszczak

•

Korepetycje z obsługi
komputera dla dzieci, młodzieży
i dorosłych
pomoc w przypadku
problemów ze sprzętem lub
oprogramowaniem

DZWOŃ tel. 600 198 817
GRABÓW/ KSIĄŻENICE
+ powiat ostrzeszowski

TECHMA-MIKSTAT Sp. z o.o,
63-510 Mikstat, ul. Kaliska 30
SPRZEDA

SOLIDNIE, TANIO
Na życzenie klienta!
Firma Danielski
Siedlików 23a

tel. (62) 730-75-92

Przyjöcia w Ostrzeszowie: ul. Zamkowa 24 (ARS MEDICA)
kaĔdy czwartek godz. 10.00- 12.00, w Grabowie: ul. Mickiewicza 1
(Przychodnia) I i III poniedziaäek m-ca, godz. 9.30- 11.00,
rejestracja nr tel. 62 7822685.

Podczas sesji radni podjĊli siedem uchwaá. Dokonano m.in. zmian
w budĪecie na 2010r., przyjĊto zabezpieczenie ﬁnansowe na realizacjĊ
zadania „Konno i koleją, historycznie,
muzycznie i tanecznie – ponadregionalne walory Ziemi Ostrzeszowskiej”.
Projekt dotyczy lat 2011-2013, a jego
koszt to 492.620zá. WyraĪono takĪe
zgodĊ na zawarcie porozumienia o
wspóápracy partnerskiej z miastem
Blankenburg w pow. Harz w Niemczech. Umowa taka zostaáa parafowana 4 wrzeĞnia, w trakcie wizyty
delegacji Blankenburga w Ostrzeszowie.

KOMPUTER,
NAWIGACJA LUB ICH
OBSâUGA SPRAWIAJć
CI PROBLEM?

-Balustrady

baterie i Ĉrodki pielögnacyjne,
bezpäatne wizyty domowe

WSPÓâPRACA
Z BLANKENBURGIEM

O pieniądzach mówiá na sesji
równieĪ dyrektor ostrzeszowskiego
ZZOZ – H. SiciĔski. Chodziáo o bilans za I póárocze br. WartoĞü kontraktu z NFZ za 6 miesiĊcy wyniosáa
7.536.468zá, z tym Īe fundusz zapáaciá 7.195.384zá. Mimo to szpital nie
ma dáugów, bo choü na koniec czerwca byáy zalegáoĞci, to wynikaáy one z
tego, Īe Ğrodki z NFZ wpáywają do
ZZOZ z pewnym opóĨnieniem. ObecnoĞü dyrektora SiciĔskiego byáa teĪ
okazją do dyskusji. Radny Obsadny
zauwaĪyá, Īe wiele strat przynosi oddziaá chirurgiczny. Z odpowiedzi wynikaáo, Īe to siĊ zmieni po remoncie
tegoĪ oddziaáu, który czeka nas na
początku 2011r. Dyrektor wspomniaá
równieĪ o nawiązaniu wspóápracy z
chirurgiem oraz z ortopedą, którzy
bĊdą wykonywaü u nas zabiegi. Czyli odpowiedni, nowoczesny sprzĊt
plus pracujący na nim fachowcy, to
recepta na poprawĊ sytuacji na niektórych oddziaáach – przykáadem
jest dziaáający juĪ tomograf. Dyrektor
odpowiadaá teĪ na zarzuty Obsadnego odnoĞnie braku reakcji w sprawie
domniemanych pobiü w szpitalu. Zaprzeczyá tym zarzutom, przekonując,
Īe natychmiast zareagowaá, zgáasza-

Aspekty związane z realizacją budĪetu w I póároczu wyjaĞniaá L. Janicki. Ten rok jest wyjątkowy, jeĞli chodzi
o planowane wydatki (ponad 7mln zá),
ale wiąĪe siĊ to z równie rekordowym
deﬁcytem (ponad 11mln zá). Gáówny
powód takiego stanu rzeczy to moĪliwoĞü pozyskania Ğrodków unijnych na
inwestycje, ale w kaĪdym przypadku
trzeba byáo doáoĪyü wáasne pieniądze, stąd koniecznoĞü zaciągniĊcia
kredytów powiĊkszających deﬁcyt.
Inna sprawa, Īe tych inwestycji w I
póároczu wykonano zaledwie w 6%,

-Płoty

refundacja NFZ,

SZPITAL
– BEZ ZARZUTÓW

REKORDOWE WYDATKI I…
DEFICYT

-Bramy

aparaty säuchowe juĔ od 240 zä,

jąc sprawĊ do prokuratury, która po
przeprowadzeniu dochodzenia nie
przedstawiáa lekarzowi zarzutów.

wicz.

KUTE:

Bezpäatne badanie säuchu,

zaĞ wydatki zrealizowano w 37,53%.
Ale podobno inwestycje realizuje siĊ
gáównie w drugim póároczu.

Firma WAMAM

MAâO UįYWANE MASZYNY I URZćDZENIA
DO PRODUKCJI PALET:
1. Trak taśmowy pionowy firmy BOLDREW, rok prod. 2006, szt. 1,
cena: 14,5 tys. + VAT
2. Trak taśmowy poziomy firmy BOLDREW, rok prod. 2006, szt. 1,
cena: 14,5 tys. + VAT
3. Gwoździarki firmy BOSTITCH :
•
N 58C – 1, rok prod. 2006, szt. 1, cena: 500 zł + VAT
•
N 71C – 1, rok prod. 2006, szt. 1, cena: 500 zł + VAT
•
N 80CB – 1/ML, rok prod. 2006, szt. 1, cena: 600 zł + VAT

oferuje

sprzedaż paliw
produkcji PKN Orlen
płynnych z dowozem
•
olej napędowy
•
olej opałowy
CENY DO NEGOCJACJI, FA VAT

Zapraszamy również do stacji
LPG.

4. Prostowarka do pił taśmowych – szrankownica firmy WIREX,
rok prod. 2002, cena: 400 zł + VAT
5. Ostrzałka do pił taśmowych firmy WIREX, rok prod. 2002,
cena: 700 zł + VAT
6. Poprzeczna piła tarczowa z obrotowym talerzem
regulującym kąt cięcia, firmy MAKITA, 1650W, 4600obr./min. cena: 500
zł + VAT
Wszystkie maszyny i urządzenia są w bardzo dobrym stanie technicznym.

tel. 662 132 200; 662 132 400
Ostrzeszów, ul. gen. Sikorskiego 60

Kontakt: 601 720 881

