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X sesja Rady Miejskiej
w Ostrzeszowie

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

Ulica prof. A. Piekary znowu
staáa siĊ ul. PIEKARY, zaĞ tyle co
ukoĔczone rondo przy ul. Pogodnej i Kąpielowej bĊdzie miaáo swoją
nazwĊ. JuĪ choüby te fakty wystarczą, by doceniü rangĊ odbywającej
siĊ w ubiegáym tygodniu sesji Rady
Miejskiej w Ostrzeszowie.
RozpoczĊáo siĊ zwyczajnie – od
interpelacji radnych. Z. Kajser zwróciá uwagĊ na zdewastowane przejĞcie pod drogą nr 11, prowadzące w
stronĊ osiedla przy ul. Grunwaldzkiej.
Wytknąá. Īe jego dotychczasowe rozmowy z burmistrzem nie przyniosáy
rezultatu. Apelowaá teĪ o zainstalowanie progu spowalniającego na ul.
Niezáomnych. Z kolei R. SzymaĔski
proponowaá, aby Rada zrobiáa przegląd dróg pod wzglĊdem bezpieczeĔ-

stwa i niejako w tym kontekĞcie prosiá,
aby policja zajĊáa siĊ motocyklistami,
urządzającymi ostrą jazdĊ po ul. DaszyĔskiego. O postawienie áawek w
pobliĪu marketów wnosiáa radna B.
CaliĔska.
STUDIUM UWARUNKOWAē…
Z WIATRAKIEM
Zmiany w „Studium uwarunkowaĔ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego MiG Ostrzeszów” staáy
siĊ areną potyczki o wiatrak. Radna K.
Sikora zaproponowaáa, by do Studium
wpisaü zastrzeĪenie, aby mające powstaü elektrownie wiatrowe, czyli po
prostu wiatraki, znajdowaáy siĊ co najmniej 500m od zabudowaĔ, a nie 200,
jak to ujĊto w Studium. Tak naprawdĊ
w zmienionym Studium jest mowa o

jednym wiatraku, który ma stanąü na
Pustkowiu Póánoc, w rejonie ul. Grabowskiej. Wiatrak ma staü na dziaáce
naleĪącej do PRDM, nic wiĊc dziwnego, Īe prezes rmy, zarazem radny
– A. Zawada, byá odmiennego zdania,
optując za zapisaną w Studium odlegáoĞcią 200m, dodając, Īe chodzi tu o
jeden wiatrak, który na dodatek stanie
w stree przemysáowej. Argumentem
radnej byáo szkodliwe oddziaáywanie
elektrowni wiatrowej na ludzi (za duĪy
poziom haáasu) oraz ingerencja w
krajobraz Ostrzeszowa. Ostatecznie
wiĊkszoĞü radnych nie podzieliáa tych
obaw i wiatrak bĊdzie mógá w planowanym miejscu stanąü. Jak zapewniaá
burmistrz Witek – do Studium wpáynĊáo kilkadziesiąt wniosków i w wiĊkszoĞci zostaáy one uwzglĊdnione.
W trakcie obrad radni wysáuchali
teĪ informacji z dziaáalnoĞci w 2010r.
spóáki Wodociągi Ostrzeszowskie
oraz Spóáki Wodno-ĝciekowej „Strzegowa”. Obie spóáki wypracowaáy zysk,
zaĞ prezesi z optymizmem mówili o

zrealizowanych inwestycjach i planach. Prezes Z. Lewek zapewniá
nawet, Īe nie planuje siĊ podwyĪek
opáat za Ğcieki.
ZNÓW BĉDZIE ULICA PIEKARY
WĞród podjĊtych na sesji uchwaá,
zapewne najgáoĞniej – i to od dawna
– jest o ustawie dotyczącej zmiany
nazwy ul. prof. Arkadiusza Piekary
na ul. Piekary. Jest to zmiana uchwaáy podjĊtej przez RadĊ Narodową w
Ostrzeszowie, 26 listopada 1985r.
Powiedzmy sobie szczerze, Īe przez
te üwierü wieku, które upáynĊáy od
przyjĊcia wspomnianej uchwaáy, chyba maáo kto z mieszkaĔców miasta,
a nawet tej ulicy zdawaá sobie sprawĊ, Īe mieszka przy ulicy nazwanej

VIII sesja Rady Miejskiej w Mikstacie

JEST WICEPRZEWODNICZćCA RADY, JEST ABSOLUTORIUM…
A „ORLIKA” NIE MA

Rada Miejska w Mikstacie ma nowego wiceprzewodniczącego! Zostaáa
nim radna GRAĩYNA PIEC. Wyboru
dokonano podczas ostatniej sesji, 28
czerwca. G. Piec obejmie stanowisko
zwolnione przed dwoma miesiącami,
po odwoáaniu z funkcji wiceprzewodniczącej Lidii Bąk.
PropozycjĊ wyboru wáaĞnie radnej Piec zgáosiá jeden z radnych opozycyjnych - T. Maciejewski, apelując,
by funkcja wiceprzewodniczącego
byáa „ponad podziaáami”, jak to miaáo
miejsce w poprzedniej kadencji, kiedy
to zmieniali siĊ przewodniczący, a wiceprzewodniczący Hubert Stasierski
stanowiá ostojĊ Rady. Trudno przesądzaü, czy tym razem bĊdzie podobnie, szanse istnieją, bowiem radna
G. Piec zostaáa w tajnym gáosowaniu
zaakceptowana przez wiĊkszoĞü (8)
radnych. Byáy takĪe gáosy przeciwne
(3) oraz 1 niewaĪny.
ABSOLUTORIUM DLA DWÓCH
BURMISTRZÓW
Inną istotną sprawą, jakiej podjĊli siĊ radni, byáo uchwalenie absolutorium dla burmistrza MiG Mikstat.
WáaĞciwie to trzeba by mówiü o dwóch
burmistrzach, bo przez znaczną czĊĞü
roku 2010 budĪetem rozporządzaá
Bogdan Maáecki. I chyba nie robiá tego
najgorzej, skoro teraz jego najgorĊtsi
krytycy zaakceptowali wspóátworzony
przez Maáeckiego budĪet. Jedynie
radny D. Strzelczak wstrzymaá siĊ od
gáosu przy uchwalaniu absolutorium.
To nie znaczy, Īe wszystko przyjĊto
bezkrytycznie. Byáemu burmistrzowi
dostaáo siĊ gáównie za opóĨnienia
związane z budową „Orlika”.

KàOPOTY Z
MIKSTACKIM
„ORLIKIEM”
„Dlaczego
rma robiąca tĊ
inwestycjĊ nie
zostaáa przegoniona na samym początku,
bo juĪ wtedy
nastąpiáy opóĨnienia, a byá
jeszcze czas na
nowy przetarg i
dokoĔc zenie
budowy”. Taką
opiniĊ wyraziá radny Maciejewski,
Īaáując, Īe Maáeckiego na sesjĊ nie
zaproszono, mógáby wówczas wytáumaczyü siĊ z pewnych decyzji. Czym
byáy one motywowane w sierpniu,
wrzeĞniu i paĨdzierniku?
Tak siĊ jednak nie staáo, a ciĊĪar
táumaczeĔ musiaá wziąü na siebie burmistrz J. Ibron.
- Termin oddania „Orlika” do uĪytku byá ustalony na 31 marca br. Ten termin okazaá siĊ nierealny. Początkiem
maja wykonawca zdeklarowaá siĊ na
piĞmie, Īe ukoĔczy budowĊ 26 czerwca. 20 czerwca wezwaáem na piĞmie
wykonawcĊ do dokonania odbioru 27
czerwca. OczywiĞcie tego dnia nikt z
kierownictwa rmy na budowie siĊ nie
stawiá. Jutro zostanie wrĊczone pismo
informujące o odstąpieniu od umowy.
Wystąpiáem równieĪ do dysponenta
Ğrodków budĪetowych, czyli marszaáka województwa i ministra sportu o
przedáuĪenie terminu zakoĔczenia

inwestycji do 30 wrzeĞnia, w związku
z koniecznoĞcią zmiany wykonawcy.
Obecny wykonawca uporczywie uchyla siĊ od realizacji tej umowy, bĊdąc
Ğwiadomy ewentualnego Ğwiadczenia
wyrównawczego, z tytuáu koniecznoĞci zwrotu przez miasto otrzymanej
dotacji. Są to duĪe pieniądze i trudno
powiedzieü, w jakiej sytuacji nansowej znajduje siĊ ta spóáka. MogĊ jedynie Īaáowaü Īe decyzji o cofniĊciu
umowy przez gminĊ nie podjąáem
miesiąc wczeĞniej.
Tyle nt. tej pechowej inwestycji
burmistrz Ibron. Báąd zasadniczy popeániono przy wyborze wykonawcy
robót. Zarówno gáówny wykonawca
– rma „Alka-Mar”, jaki i podwykonawca – „Art Kab”, okazali siĊ bardzo
zawodni, potwierdzając, Īe nie zawsze najtaĔsza oferta nieznanej rmy
jest najkorzystniejsza. JeĞli minister
sportu cofnie dotacjĊ z racji niewywiązania siĊ z ustalonych terminów,
to miasto czekają sądy z byáym juĪ
wykonawcą, których rezultat nansowy i tak jest mglisty. JeĞli zaĞ ministerstwo okaĪe áaskawoĞü, to nadzieja w
szybkim znalezieniu dobrych budowniczych, którzy postawią „Orlika” w
obiecanym terminie - do 30 wrzeĞnia.
W miĊdzyczasie trzeba jeszcze plac
budowy zabezpieczyü przed dewastacją oraz aby zapobiec ewentualnym wypadkom, na co zwróciá uwagĊ
radny Strzelczak. Jak widaü nie tylko
stadion narodowy trudno postawiü
w terminie, ale i z maáym „Orlikiem”
mogą byü wielkie káopoty.
K. Juszczak

Trening i ujeĪdĪanie
máodych koni

Usãugi

blacharsko
-dekarskie

MoĪliwoĞü pozostawienia
konia w pensjonacie

tel. 696 738 334

PâYTKARZ
691 057 128

tel. 605 996 679
62 730-00-69

•
•
•
•

Krycie dachu
Dachówka, blacha, gont,
papa itp.
WiĊĨby dachowe
Altany drewniane, podbitki,
boazeria, itp.

imieniem jakiegoĞ niezwiązanego z
Ostrzeszowem profesora. Wszyscy
byli pewni, Īe mieszkają na ul. Piekary, nazwanej tak jeszcze przed wojną,
dla upamiĊtnienia istniejących w tym
rejonie piekarni i wiąĪących siĊ z tym
tradycjami piekarskimi. I pewnie taka
nieĞwiadomoĞü zmiany pozostaáaby
jeszcze dáugo, gdyby nie wymiana
tablic z nazwami ulic dokonana kilka
lat temu i jakiĞ nazbyt skrupulatny
urzĊdnik, który dokopaá siĊ do Ĩródáa,
czyli tej niezbyt szczĊĞliwej uchwaáy
sprzed üwierü wieku. Najciekawsze
jest, Īe tego, skąd siĊ ta uchwaáa
wziĊáa i dlaczego wówczas tak
wypaczono nazwĊ „Piekary”
– nie pamiĊtają nawet ci, którzy
mieli w tym swój udziaá. W gronie
tamtych rajców Rady Narodowej byá równieĪ dzisiejszy radny
– Zbigniew Kajser. Sam o tym
wspomniaá na forum Rady, ale
nie byá w stanie przypomnieü
sobie powodu ani okolicznoĞci
podejmowania tamtej uchwaáy.
Najwidoczniej wówczas nie byá
tak dociekliwy i tak niezaleĪny
jak obecnie. NajwaĪniejsze, Īe
historyczna nazwa „PIEKARY”
zostaáa przywrócona i to jednogáoĞnie. ĩartem moĪna powiedzieü, Īe piekarze przegonili
profesora.

•
•

JĉZYK ANGIELSKI
korepetycje dla uczniów szkóá
podstawowych i gimnazjów
nauka jĊzyka dla dorosáych – od
poziomu podstawowego (zajĊcia
indywidualne)

tel. 695 720 177

W IMIĉ WSPÓàPRACY ZE STUHR
Radni ustanowili jeszcze jedną
nazwĊ, tym razem jak najbardziej
wspóáczesną i to dla ronda istniejącego ledwie kilka tygodni. Chodzi o
rondo u zbiegu ulic: KoĞciuszki, Pogodnej i Kąpielowej. Odtąd ma ono
nazwĊ „RONDO WSPÓàPRACY
PARTNERSKIEJ STUHR-OSTRZESZÓW”. Ufajmy, Īe za 25 lat. podejmujący tĊ uchwaáĊ bĊdą wiedzieü.
dlaczego taką nazwĊ rondu nadali.
MEDAL DLA DWÓCH
OSTRZESZOWIAN
Od kilku lat przyznawany jest uroczyĞcie przez RadĊ Miejską medal
„Za Zasáugi dla Miasta i Gminy Ostrzeszów”. Zwykle co roku
medal otrzymywaáa jedna osoba,
tym razem
zgáoszono
dwóch kandydatów, co
wzbudziáo
zdziwienie
radnego
SzymaĔskiego, bo
niedawno
zmieniono
regulamin
przyznawania medalu,
w myĞl którego co roku bĊdzie go otrzymywaáa
jedna osoba zasáuĪona dla miasta.
Ale tak bĊdzie od przyszáego roku. W
2011 medal tra do dwóch ostrzeszowian – Jana TreĞki i Mariana Wichnowskiego. Radni podjĊli jeszcze
kilka uchwaá, m.in. przeznaczając do
wydzierĪawienia czĊĞü budynku po
kotáowni przy ul. Kwiatowej i zatwierdzając plan odnowy wsi Kotáowy. StanĊli teĪ murem w obronie zagroĪonej
prokuratury w Ostrzeszowie, redagując odpowiednie pismo do polskich
wáadz.
K. Juszczak

Szczeniaczki
szukajĈ domu
tel. 693 461 166

WYNAJEM
SPRZEDAį
USâUGI

Naprawa sprzĊtu
AGD i RTV
Ostrzeszów, ul. Chmielna 3
tel. 603 942 769

OKNA DRZWI
• aluminiowe
• aluminiowo-drewniane
witryny
ścianki działowe wewnętrzne

ogrody zimowe
oranżerie
zabudowa balkonów
zadaszenia
www.montazkonstrukcji.pl
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PRZYCZEPY - dá. 2-3m
LAWETY - dá. 4-8m

AUTOLAWETY

- (przewóz pojazdów
i maszyn rolniczych)

tel. 505 007 775

KA-MA tel. 663 579 430

63-500 Ostrzeszów, ul. Brzozowa 10a

