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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. 693 413 356.

Nie odbieram poäñczeþ z numerami zastrzeĔonymi.

Drzewa niezgody
Jak zgodnie mówią właściciele
pobliskich pól, niepotrzebnie wycięto
kilka dorodnych dębów i mnóstwo
urodziwych olch, rosnących przy ponad
300m długości rowie we wsi Plugawice.
A wszystko to przez urzędników, którzy
albo nie wiedzą, co robią, albo robią to
z rozmysłem dla dobra jednostki, a nie
ogółu.
Stało się to w ostatnim dniu ubiegłego roku. Wtedy to rosnące i nikomu
nieprzeszkadzające drzewa nagle zaczęły padać na pobliskie pola, należące
do Tomasza Kurka i Karola Szkopka.
Żaden z właścicieli pól nic nie wiedział
o konieczności wycinki i nikt ich nie
pytał, czy pozwolą drzewa przewracać
na ich pola, tym bardziej że na polu
pana Kurka posiane jest żyto. Wkrótce
gospodarze dowiedzieli się, że drzewa
wycina pan Jacek M., od którego pola
zaczyna się rów i podobno ciął je, aby

PLAZMA SERWIS

naprawia:
telewizory. DVD, kino domowe,
monitory komputerowe, wieĪe...
oferuje:
anteny, piloty, czĊĞci RTV...
Ostrzeszów, ul. Wáoska 8
tel. 607 880 977

DZIECIôCA
KRAINA

ãóēeczka, foteliki, nosideãka,
wózki, akcesoria, odzieē
naprzeciw Kinoteatru – I piõtro

V sesja Rady Miejskiej w Ostrzeszowie

BURZLIWA SESJA BUDįETOWA
„Projektowany budżet ma charakter deficytowy, przewiduje wzrost
zadłużenia gminy o kwotę 3.688.431zł.
Planowana łączna kwota długu na
koniec 2011r. wynosi 26.958.431zł, co
stanowi 48% dochodów przy dopusz-

czalnej skali 60%. Konsekwencją wysokiego zadłużenia są koszty odsetek i
prowizji bankowych, które zaplanowano na kwotę 1.315.033 zł. Jednocześnie
warto zaznaczyć, że na wydatki inwestycyjne zaplanowano 11.521.194 zł, co
stanowi 19,2% wydatków. Wieloletnia
prognoza finansowa zakłada stopniowe
obniżanie zadłużenia przez spłatę rat
kredytowych, niezaciąganie nowych
zobowiązań. (…) Przedstawiony projekt budżetu na rok 2011 zapewnia MiG
Ostrzeszów stabilną sytuację finansową, gwarantując odpowiednie środki
zarówno na bieżące funkcjonowanie,
jak i na zadania inwestycyjne. Komisja
Budżetu i Przestrzegania Prawa wnosi
o uchwalenie budżetu MiG Ostrzeszów
na 2011 rok w wersji przedstawionej
przez burmistrza MiG na dzisiejszej
sesji”. Tak o budżecie na bieżący rok
wypowiadał się przewodniczący Komisji
Budżetu – S. Odrobiński.
Tegoroczna dyskusja nad budżetem
MiG Ostrzeszów miała dość burzliwy
przebieg. Nic dziwnego, pieniądze to
ważny temat, a na dodatek nigdy ich za
wiele. Potwierdziła to prognoza finansowa na lata 2011-2020. W tym roku po
raz pierwszy wszystkie Rady, uchwalając
budżety, muszą wpierw przyjąć prognozę
finansową. Z tej, przyjętej przez ostrzeszowskich radnych, wynika, że na koniec
2010r. zadłużenie Ostrzeszowa wyniosło
23.000.270 zł. - sporo, więc w najbliższych
latach czeka nas zaciskanie pasa. Może nie
tak całkiem, bo już planuje się zaciągnięcie
kredytu na sumę 5.688.431 zł. Mimo tych
niezbyt wesołych wskaźników prognozę
przyjęto jednogłośnie.
Uchwalanie budżetu nie szło już tak
łatwo. Przedstawione przez burmistrza
M. Witka wielkości mówiły o planowanych
dochodach w wysokości 56.162.250zł i
wydatkach 59.850.681zł. Opinie RIO,
jak też przedstawiona na wstępie opinia
Komisji Budżetowej były pozytywne,
mimo to wielu dyskutantów wyrażało
wątpliwości.
W pewnym momencie dyskusji nad
budżetem na salę obrad weszła mieszkanka Ostrzeszowa z dziećmi. „Wszyscy
mi powtarzają, że to nie jest ich sprawa
i nie są nic w stanie zrobić” – krzyczała
zdesperowana kobieta, oczekując pomo-
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cy od przedstawicieli władzy. Sytuacja
zaskoczyła radnych, choć, jak wynikało
z późniejszych wypowiedzi, wielu znało
problem. Kobieta wykrzyczała swoją
krzywdę i przystała na dalsze rozmowy w
zaciszu gabinetów. (O całej sprawie napiszemy w następnym numerze „CzO”).
Jeszcze jakiś czas trwała dyskusja nad
kwestiami budżetowymi, po czym przystąpiono do głosowania. Budżet na 2011r.
poparło dwudziestu radnych, a jeden – Z.
Kajser, wstrzymał się od głosu.
Na sesji radni podjęli jeszcze kilka innych, już mniej prestiżowych, uchwał. Jednogłośnie przyjęto „Program profilaktyki
rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii. Powołano też przedstawicieli do Zgromadzenia
Związku Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej,
którymi z ramienia Rady zostali: przewodniczący E. Skrzypek i radny A. Zawada.
Jak na każdej sesji tak i podczas tych
obrad nie zabrakło interpelacji radnych.
Dwie przedstawił radny Z. Kajser. Pierwsza dotyczyła „kontroli prawidłowości
kalkulacji cen jednostkowych dostarczanego ciepła do mieszkańców Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Ostrzeszowie”. Radny przedstawił sześć
pytań, dotyczących tej sprawy, prosząc
w imieniu mieszkańców osiedli korzystających z usług ZEC, o wyjaśnienie poruszanych problemów.
(Odpowiedź zostanie
udzielona na piśmie i
wówczas też wrócimy
do spraw, poruszonych przez radnego
Kajsera).
Druga z interpelacji była już przedstawiana na jednej
z poprzednich sesji.
Dotyczy zjazdu z drogi
S 11 w kierunku przejścia na os. Piastów
oraz chodnika z tegoż
osiedla w kierunku
świateł i drugiego,
prowadzącego z zakładu „DROP” do przejścia
przez S 11. Swe wystąpienie radny poparł
listem mieszkanki os. Piastów. I w tej kwestii zapowiedziano odpowiedź na piśmie,
choć nie zabrakło w tym temacie dyskusji
podczas sesji. Główną tezą Z. Kajsera było
stwierdzenie, że ponieważ S 11 nie jest
drogą ekspresową ani autostradą, zarządca drogi nie ma prawa zabronić lokalnym
samorządom tworzenia przejść i dojazdów do nich tam, gdzie są konieczne. W
sprawie chodnika do „DROP-u” apelowała
także radna Calińska. Z kolei o instalację
lustra przy wyjeździe z os. Zamkowego,
między budynkiem spółdzielni a blokiem
nr25, wnioskował P. Klóska, gdyż stojące
wzdłuż Zamkowej samochody zasłaniają

widoczność kierowcom. To nie koniec
spraw drogowych – o ścieżkę rowerową w
kierunku „cła” (skrzyżowanie dróg w kierunku Grabowa i Doruchowa) prosiła pani
sołtys Kunc. Było też pytanie radnego A.
Ogórkiewicza o możliwość oświetlenia ul.
Brzozowej. Ten sam radny apelował również o zatrudnienie w ramach NFZ stomatologa, który pełniłby dyżury wieczorem i
w weekendy. O powtarzających się przerwach w dostawie energii elektrycznej w
niektórych miejscach, co bardzo utrudnia
życie mieszkańcom, informował radny
Szymański, chcąc się dowiedzieć, co jest
przyczyną tak częstych wyłączeń prądu.
Radny M. Czwordon pytał, czy informacje
dotyczące ul. Warszawskiej i odpłatności
za tomograf są prawdziwe.
Odpowiadając na to pytanie burmistrz Witek mówił o kanalizacji zakładanej na ul. Warszawskiej i niezadowolenia,
jakie inwestycja wzbudza wśród części
mieszkańców. Burmistrz wprawdzie chciał
wybrnąć dyplomatycznie z odpowiedzi,
ale wiceprzewodniczący A. Józefiak
potwierdził, że robota została wykonana
niewłaściwie i sprawę wyjaśni prokuratura. Inwestycja była prowadzona przez
Wodociągi Ostrzeszowskie i dlatego radny
K. Bacik zaproponował, by na następnej
sesji prezes tej spółki przedstawił wyjaśnienie w tej kwestii. Dyskusja, jaka w tym

temacie zawiązała się na sesji, świadczy o
tym, że sprawa jest gorąca.
Nieoczekiwaną debatę wywołała
także prośba burmistrza o wyrażenie
przez radnych opinii w kwestii włączenia
nowych terenów (ok. 10 ha w okolicy
oczyszczalni ścieków) do Łódzkiej Strefy
Ekonomicznej. Tak M. Witek, jak i naczelnik
Wydziału – J. Czwordon długo wyjaśniali
zasady wykupu tych terenów i mówili o
korzyściach ze strefy płynących. W końcu,
w głosowaniu, radni wyrazili pozytywną
opinię w sprawie nowych terenów pod
Łódzką Strefę Ekonomiczną.
K. Juszczak

W gâċbokim smutku pogrĆīyâa nas wiadomoğý,
īe w dniu 24 stycznia 2011 roku zmarâ nagle
i przedwczeğnie

ğp.
Zbigniew Plewiĕski
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móc konserwować rów, bo jego grunty
są podtopione. Obaj panowie mówią,
że z rowem nie potrzeba nic robić, bo
jeśliby pan M. na własnym polu udrożnił
i oczyścił zbieracz wody wchodzący
do rowu, osuszyłby własne pole. Pan
Szkopek czyści zbieracz od strony jego
pola i dlatego jego pole oraz część pola
pana M. są suche. Do tych uwag przyłączają się panowie Marzęcki i Krawczyk,
zaznaczając, że tylko człowiek niemający
o tym zielonego pojęcia zaczyna czyścić
rów u jego początku. Człowiek rozważny
rów udrażnia od ujścia po to, aby woda
mogła swobodnie odpływać, nie zalewając niżej leżących łąk i pól. Rozmawiający ze mną rolnicy zgodnie mówili, że
w Plugawicach uczyniono odwrotnie, a
wójt Wilkosz, dając zezwolenie panu M.,
postąpił wbrew zdrowemu rozsądkowi.
Czy tak robi roztropny gospodarz?
(Dokończenie na str. 11.)
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e-mail: poczta@czasostrzeszowski.pl

PrzewodniczĆcy Rady Nadzorczej DROP S.A.
w Ostrzeszowie,
Wspaniaây Czâowiek i Przyjaciel.
Tak trudno uwierzyý, īe nie ma go wğród nas.
Rodzinie i Najbliīszym skâadamy wyrazy szczerego
wspóâczucia
ZarzĆd i Pracownicy
DROP SA

APTEKI

Plan dyİurów wieczornych i popoãudniowych
„Przyjazna” od 31.01.2011 do 6.02.2011, tel. 594-17-10
„JagielloĔska” od 7.02.2011 do 13.02.2011, tel. 730-94-64
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200
Po godz. 22.00 w sprawach nagãych dostčpna apteka Jagielloęska,
Ostrzeszów, ul. A. Jagiellonki 30, tel. 730-94-64.

