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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.

Kobyla Góra

LOGICZNIE...

Po co znowu rozwalajñ?
(Dokończenie ze str. 1.)
Pan, który przystanął na drodze,
tak wyraził swe oburzenie (chciał, by
je bez żadnych złagodzeń przytoczyć):
„Wybieraliśmy nowy samorząd i nowego
burmistrza, aby zerwać z poprzednią
indolencją. Przynajmniej ja miałem
nadzieję, że nowy burmistrz wywali na
zbity pysk nieudolnych urzędników.
Okazuje się, że nie, nadal mamy to, co
było, nadal niektóre decyzje podejmują
ludzie niekompetentni i zbyt opieszali.
Kiedyś zaszczytem było być urzędnikiem, zaszczytem było być znajomym
urzędnika. Dziś trzeba ze świecą szukać
człowieka godnego miana rozważnego

i odpowiedzialnego biuralisty. Jak się
wyjedzie do innych miast, to chodniki,
place i skwery przyciągają wzrok swą
kolorystyką, a u nas, u nas szare pomysły
i szare chodniki”.
Jedna z pań zwróciła uwagę, że
choć przebudowuje się całą drogę, to o
rowerzystach nie pomyślano. - Gdzie się
podziać z rowerem – pytała? - O miejscach postojowych dla samochodów pomyślano, ale że bezpiecznego pobocza,
na które w razie zagrożenia można by
szybko rowerem zjechać nie ma, to nikt
nie zauważył.
Komentarzy na temat niepotrzebnego krawężnika przy płocie było wiele,
ale mnie najbardziej spodobało się pytanie małego chłopca, który idąc w piątek
28 października z mamą zapytał: po co

znowu rozwalają?
Panie burmistrzu, niech pan podatnikom odpowie, aby mogli swym
dzieciom i wnukom wytłumaczyć, po
co to wszystko, po co rozwalali to, co
przed chwilą układali? Dlaczego tak
marnujecie pieniądze podatnika? Czy
nie można było od razu zrobić, jak należało? Niezrozumiałym jest to, dlaczego
nie mogło być tak jak w pierwszej wersji,
że kostka przylegała bezpośrednio do
fundamentu opłotowania. Jeżeli jednak
z jakichś niepojętych powodów krawężnik być musiał, to co robili podlegli panu
urzędnicy i dlaczego nie reagowali od
razu?
Przed Urzędem Gminy, w miejscu
niedozwolonym przez kodeks drogowy,
zarezerwowane jest miejsce parkingowe
dla samochodu Wydziału Komunalnego
UMiG. Gdy onegdaj pytałem burmistrza
S. Wabnica, po co to, odpowiedział, że po
to, aby urzędnicy nie musieli marnować
cennego czasu na wyjazd z zatłoczonego
parkingu i jak najszybciej mogli dojechać
na miejsce awarii lub jakiegokolwiek
innego zdarzenia.
Jak widać, chociaż miejsce parkingowe jest zabezpieczone i parkuje na nim
dobrej klasy samochód, to i tak działania
tego wydziału są spóźnione i to nie tylko
w tym konkretnym przypadku. Koszty
urzędniczej indolencji i opieszałości, bo
przebudowa chodnika nastąpiła z winy
urzędników, a nie firmy wykonującej
zadanie, jak zwykle pokryje niczemu
niewinne społeczeństwo.
Na koniec jeszcze jedna uwaga. Jana
Treśkę na ostatniej sesji uhonorowano
medalem „Za Zasługi dla Miasta i Gminy
Ostrzeszów”. Może należało pomyśleć
o budowie chodnika na ul. Stodolnej,
(boczna gen. Sikorskiego), o co Pan Jan
od dawna zabiega i tym samym spowodować, aby ten zasłużony obywatel
mógł bezpiecznie dojść do własnego
domu. Niepotrzebnie zmarnowane
pieniądze można było przeznaczyć
na przebudowanie chodnika przy ul.
Dworcowej, aby chorzy bezpieczniej
mogli dojść i dojechać na wózkach inwalidzkich do przychodni Eskulap. Na to
zwracali uwagę przechodnie i pytali - czy
w Ostrzeszowie zacznie ktoś wreszcie
rozsądnie myśleć? Czy znajdzie się tak
odważny, który usunie z urzędu ludzi
niekompetentnych?

STUDNIE

GâČBINOWE
• przydomowe
ujĊcia wody
• odwierty
• pompy ciepáa
tel. 505 325 777
Przesyãki kurierskie
rmy GLS
PACZKA DO 30KG 25Zà
dostawa w ciągu 24 godz.
Grabów, tel. 606 644 466

JESIENNE PRACE
PIELĉGNACYJNE
I PORZĄDKOWE

NA TERENACH ZIELONYCH

poleca firma „Ogród”

Nie pamiętam sesji w gminie Kobyla
Góra, na której nie byłoby ani jednego
pytania zadanego przez radnych i sołtysów w czasie przeznaczonym na pytania
i wnioski. Również, po raz pierwszy, uaktywnili się sołtysi, zabierając głos podczas
dyskusji nad treścią uchwały.
Szczególne zaangażowanie w
dyskusję wywołały uchwały dotyczące
programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii. Jak zaznaczył przewodniczący Komisji Oświaty - Ryszard
Papiernik, po przeprowadzonej kontroli
w miejscowościach, w których miały być
prowadzone zająca profilaktyczno-wychowawcze z dziećmi, okazało się, że w
Mostkach i Bierzowie w wyznaczonych
godzinach w ogóle nie było zająć i nie był
to jednorazowy przypadek. W Parzynowie zajęcia prowadzono jednocześnie z
innymi, co było niezgodne z założeniami.
Z tego też powodu proponowano, aby
od listopada zajęcia w tych miejscowościach zawiesić, a zaoszczędzone środki
przeznaczyć na wsparcie dla Marcinek,
gdzie na atrakcyjne zajęcia z ochotą
przychodzą dzieci.
- Przekażmy środki tam, gdzie przychodzi więcej dzieci - postulował Przemysław Janulek, kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
- Musimy wspierać ludzi, którzy
pracują prawidłowo - wtórował mu radny
Papiernik.

DYSKRYMINACJA

W drugiej uchwale dotyczącej programu profilaktyki na rok 2012 sołtysom
nie spodobał się zapis, w którym zamiast
wyszczególnienia miejscowości, gdzie
miałyby być prowadzone zajęcia pozalekcyjne, proponowano wpisać tylko
liczbę miejscowości (5), bez podawania

Serdeczne
podziċkowanie
Panu dr. Arturowi Kubotowi oraz
paniom Zoi i Marii z Hospicjum
Domowego „Dobry Samarytanin” za
niesieniu ulgi w cierpieniu i opiekċ
nad mojĆ īonĆ

ğp. GraīynĆ
Korpys

Sprzedaİ

jabãek i soków
naturalnych

Ceny hurtowe

Od 50gr/1 kg
Gospodarstwo Sadownicze
Aleksander Ofierski
KsiąĪenice, ul. Wiejska 29
tel. 600 202 306

Serdeczne podziċkowanie
Ksiċdzu Pawâowi Maliĕskiemu, rodzinie, sĆsiadom,
znajomym, delegacjom oraz wszystkim, którzy
okazali serce i wspóâczucie, zâoīyli kwiaty,
zamówili msze ğw. i uczestniczyli w ostatnim
poīegnaniu mojej kochanej īony i naszej mamy

ğp. Graīyny Korpys

skâada
mĆī z rodzinĆ

Serdeczne podziċkowanie

tel. 731-21-83; 509 795 120

Ksiċīom, rodzinie, sĆsiadom, przyjacioâom, delegacjom
oraz wszystkim, którzy okazali serce i wspóâczucie, wziċli udziaâ
w naboīeĕstwie pogrzebowym, zamówili msze ğw., zâoīyli
kwiaty na grobie mojego mċīa, naszego taty, dziadka

zph.ogrod@wp.pl

www.zphogrod.pl

altany,
domki,
päoty,
wiaty na
drewno

ğp. Stanisâawa Guzendy
skâada
īona z dzieými i rodzinĆ
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Komisja Przestrzegania Prawa,
Porządku i Ochrony Środowiska Rady
Gminy Kobyla Góra przygotowała i rozdała samorządowcom do zapoznania się
z oświadczeniem w sprawie budowy linii
kolei dużych prędkości. Z oświadczenia
jednoznacznie wynika, że budowa tej
linii zniszczy część obszaru chronionego,
jakim są chociażby Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, przez co
gmina utraci swój turystyczny charakter.
To wiąże się z utratą dochodów osób
prowadzących działalność usługową w
turystyce i rekreacji. Między innymi dlatego Rada Gminy Kobyla Góra zwraca się do
wszystkich biorących udział w przygotowaniu tego eksterminacyjnego przedsięwzięcia o odstąpienie od tyczenia trasy
przebiegającej przez gminę Kobyla Góra i
zobowiązuje wójta do podjęcia wszelkich
działań, mających na celu zapobieżenie
tej budowie. Uchwała w tej sprawie ma
być podjęta na kolejnej sesji.
J. Jangas

Firma Ogród Tuäazy 2

Redakcja czynna w dni powszednie od 800 do 1600. We wtorki czynna od 1100 do 1500.
Ogáoszenia drobne przyjmujemy do CZWARTKU do godz. 1200, tel. 730-14-90.

REGIONALNY TYGODNIK
INFORMACYJNY

WÓJT NIEWINNY

Rada musiała rozpatrzyć skargą
na działania wójta, złożoną przez pana
Mariana Gomolińskiego. Skarga doty-

„NIE” DLA KOLEI DUŻYCH
PRĘDKOŚCI

skâada
mĆī

tel. 600 646 059 lub 664 036 822

•
•
•
•

ich nazwy. Liczba
pięć wzięła się z
tego, że w tym
roku tyle placówek
działa poprawnie.
Za niewymienianiem nazw miejscowości optował
wójt E. Morta, bo,
jak mówił, lepiej
będzie nie wymieniać miejscowości,
aby bez zmiany
zapisów uchwały można było przesuwać
środki tam, gdzie świetlice będą działały
poprawnie
- To jest dyskryminacja, preferuje
się jednych, a drugich się dobija - mówił
sołtys z Mostek.
- Nie chcemy nikogo dyskryminować, chcemy, żeby nasza oferta była
skierowana tam, gdzie jest taka potrzeba
- odpowiadał na zarzuty wójt.
- Kwota 87 tys., zabezpieczona na
profilaktykę jest zbyt mała, aby finansować nieefektywne punkty profilaktyczno-wychowawcze - przekonywał
kierownik GOPS.
Do programu wniosła uwagi dyr.
gimnazjum pani Ewa Kubiak. Prosiła, aby
z nazwiska wymienić osoby będące członkami Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i wyjaśnienie,
na jakich zasadach powinni oni być zwalniani z pracy na szkoleniowe wyjazdy i
kto ma za to płacić, bo często zdarza
się, że członkami komisji są nauczyciele.
Zadziwiła ją również kwota 5 tys. zł zadysponowana na szkolenie członków tej
komisji, która jest zbyt wysoka w stosunku do 7 tys. przeznaczonych na szkolenie
nauczycieli gimnazjum.
Uchwalę przyjęto z omawianymi
poprawkami. Radni uchwalili jeszcze
podatek od środków transportowych na
rok 2012, wyrazili zgodę na zaciągniecie
długoterminowego kredytu na wydatki
inwestycyjne, zmienili uchwalę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz
kolejny już raz, choć nie ostatni w tym
roku, zmienili budżet.

czyła zaniechania działań przez wójta w
sprawie oświetlenia ulicznego. Chodziło
o to, że zdarzały się przypadki, kiedy nie
świeciły jakieś pojedyncze lampy, co zdaniem wójta w żaden sposób nie stwarzało
jakiegokolwiek zagrożenia. Skarżący się
uważał, że lampy winny być natychmiast
naprawiane, zaś wójt tłumaczył, iż dojazd
ekipy remontowej z Kalisza jest zbyt
kosztowny, aby przyjeżdżali do wymiany
jednej żarówki. Dlatego ekipę wzywano
dopiero, jak nie świeciło więcej lamp.
Wójt wspomniał, że gros ludzi opowiada
się za tym, aby świeciła co druga lampa.
Radni jednogłośnie skargę uznali za
bezzasadną, a działania wójta ocenili,
jako rozważne.
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APTEKI

Plan dyİurów wieczornych i popoãudniowych
„Przyjazna” od 7.11 do 13.11.2011, tel. 594-17-10
„Zamkowa” ul. Gorgolewskiego 4 od 14.11 do 20.11.2011, tel. 732-05-35
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.

